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 REKOLEKCYJNA  „PRZYPOWIEŚĆ  WIELKOPOSTNA”

Co na ten temat pisze Siostra:
W dniach 20-21 marca w naszej szko-

le odbyły się rekolekcje wielkopostne ma-
jące na celu przygotowanie uczniów na
radosne świętowanie Wielkanocy. Reali-
zacji tego celu służyły nauki rekolekcyj-
ne wygłoszone przez księdza Marka re-
kolekcjonistę, a także przygotowana
przez uczniów „Przypowieść Wielkopost-
na” - inscenizacja oglądana z dużym za-
interesowaniem przez całą społeczność
szkolną. Rekolekcyjna „Przypowieść
wielkopostna” była dla uczniów dosko-
nałą lekcją tolerancji  i miłości bliźnie-
go. Nasi szkolni aktorzy wprowadzili nas
w atmosferę refleksji i zadumy, ukazując
świat najwyższych wartości duchowych,
takich jak szacunek, akceptacja, miłość
bliźniego, ofiarność, oddanie życia za innych.

Akcja misterium toczyła się w dwóch planach - za
czasów Chrystusa i w baśniowym Papierowym Króle-
stwie. Ukazując nam cierpienie i odrzucenie Jezusa,
a także wyśmianie i poniżanie bliźnich, grający aktorzy
zwrócili nam uwagę, jak ważny i wyjątkowy jest każdy
 z nas, bo nie najważniejsze jest to, jak się wygląda, ale
to, co się ma w środku.

W następnym artykule pt. Nasz szkolny teatr Siostra pisze:
(...) ostatnio przygotowana sztuka „Przypowieść wiel-

kopostna”, której premiera odbyła się w szkole podczas re-
kolekcji była bardzo pozytywnie oceniona przez widzów
i dlatego zainspirowani przez Panią Dyrektor Małgorzatę
Jakubowicz zdecydowaliśmy się zaprosić na przedstawie-
nie najpierw uczniów z iwonickiego gimnazjum, którzy obej-
rzeli spektakl w czwartek, dnia 23 mar, a następnie przybyły
do nas dzieci z Przedszkola Gminnego w Iwoniczu oraz dzieci
z oddziałów przedszkolnych z naszej szkoły.

W niedzielę 26 marca o godz. 15.30 nasi aktorzy wy-
stąpili w domu ludowym, gdzie zostali zaproszeni miesz-
kańcy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Domu Po-
mocy Społecznej Braci Bonifratrów oraz mieszkańcy Iwo-
nicza. Pomimo lekkiej tremy, chętnie powtórzyliśmy in-
scenizację, aby wielu mogło przeżyć misterium związane
z tajemnicą  męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Je-
zusa, który od ponad 2000 lat nieustannie zaprasza nas
na drogę ewangelicznych wymagań.

Ks. Proboszcz Parafii Św. Iwona w Iwoniczu Zdroju
zaprosił naszą grupę teatralną z misterium, które wysta-
wialiśmy dnia 28 marca o godz. 9.00 podczas trwają-
cych w parafii rekolekcji w „Kinie Wczasowicz” dla
uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich,
a o godz. 10.00 dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Rąba w Iwoniczu Zdroju.

W relacji „Z życia szkoły” katechetka Danuta Pruś - Siostra Benedykta -  przybliża sztukę „Przy-
powieść wielkopostna”, którą przygotowała na okoliczność rekolekcji wielkopostnych.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym
uczniowie w kolejnych przedstawieniach
zdobyli wiele nowych doświadczeń. Dzię-
kujemy Pani Dyrektor Małgorzacie Ja-
kubowicz za życzliwość, za obdarowanie
aktorów słodyczami. Panu Burmistrzowi
Witoldowi Kocajowi dziękujemy za udo-
stępnienie domu ludowego, Panu Krzysz-
tofowi Kenarowi- Kierownikowi Orga-
nizacji Imprez Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Iwoniczu Zdroju za życzliwą i pro-
fesjonalną pomoc w przygotowaniu sce-
nografii i nagłośnienia do występów,
Ks. Proboszczowi Bogdanowi Nitce za
zaproszenie. Rodzicom dziękujemy za
wszelką okazaną pomoc i zrozumienie.

Nasza Wspólnota ta szkolna i parafialna - dzieci, mło-
dzież i dorośli a szczególnie rodzice tych małych pociech,
które siostra rzeźbi na wzór doskonały, a czyni to z ser-
cem i oddaniem, wyrażają szacunek i ogromną wdzięcz-
ność za ogrom pracy, jaki bezinteresownie świadczy Sio-
stra w naszej społeczności.

Dziękując serdecznie Siostrze, kierujemy nasze myśli
do opatrzności Bożej, która daje Siostrze tyle siły i umie-
jętności, tyle różnorakiego talentu. Dziękujemy za obec-
ność wśród nas i pozostajemy z pobożnym życzeniem, by
siostra cieszyła się dobrym zdrowiem, radością i satys-
fakcją z owoców swojej pięknej pracy.

Postrzegamy, jak wokół Siostry skupia się życie reli-
gijne najmłodszych, co widoczne jest nie tylko w przepeł-
nionych ławkach po lewej stronie ołtarza, ale także ukry-
te w sercach i  myślach.dzieci.

 Jeszcze nie przebrzmiały słowa podziwu po jasełkach,
jeszcze nie zatarł się obraz Orszaku Trzech Króli głośny
nawet w Warszawie, dokąd podprowadził P. Grzegorz
Nieradka, a już powstało misterium adresowane do wszyst-
kich  bez określania  granic wiekowych.

Przygotowania do Święta Zmartwychwstania trwają
nadal. Podczas piątkowej drogi krzyżowej dla dzieci Sio-
stra inspiruje czynne włączenie się do rozpamiętywania
poszczególnych stacji. Podobnie dziewczynki z Maryjnej
Służby ubogacają środowe nabożeństwo Nowenny do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i każde większe nabożeństwo.

To Siostra znalazła czas i siły, by w niedzielę 2 IV br.
towarzyszyć dzieciom podczas obchodów  VII rocznicy
Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu Zdroju.

Naszej Drogiej Siostrze Benedykcie powiemy
skromnie:  Bóg zapłać!  i  Szczęść Boże!

                                                                                                                                   Redakcja
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OSTATNI CZWARTEK WIELKIEGO POSTU
CZY PIERWSZY DZIEŃ TRIDUUM?

W pierwszych źródłach liturgicznych opisujących
chrześcijańską celebrację Wielkanocy Triduum Paschal-
ne to Wielki Piątek, Wielka Sobota oraz Niedziela Zmar-
twychwstania. Pierwotnie Wielki Czwartek był po prostu

Z DZIEJÓW TRIDUUM PASCHALNEGO
POCZĄTKI TRIDUUM PASCHALNEGO
Koncepcja Triduum Paschalnego, jako czasu obejmującego dni, w których Kościół celebruje pamiątkę śmierci,

spoczynku w grobie i zmartwychwstania Chrystusa, powstała dopiero w IV wieku. Jako pierwszy wyrażenia „Tridu-
um Sacrum” użył bowiem św. Ambroży w jednym ze swoich listów z końca IV wieku. Niewiele później św. Augustyn
czas ten określił mianem „Sacratissimum triduum crucifixi, sepulti et suscitati”. W określeniu tym bardzo wyraźnie
podkreślone zostały trzy wydarzenia tworzące ramy dla celebrowanych misteriów: śmierć Chrystusa, Jego spoczynek
w grobie oraz zmartwychwstanie. Także z V wieku pochodzi pierwsza wzmianka o celebracji Triduum w Rzymie.
Papież Innocenty I w słynnym liście do biskupa Decencjusza z Gubbio napisanym w 416 roku ukazuje dni od Wielkie-
go Piątku do Niedzieli Wielkanocnej jako jedną przestrzeń świętowania tajemnicy paschalnej Chrystusa.

Powyższe dokumenty bardzo wyraźnie podkreślają zasadniczą jedność trzech dni Triduum, w czasie których Kościół
celebruje jedno misterium paschalne Chrystusa obejmujące tajemnice Jego śmierci i zmartwychwstania. Owa jedność
jest charakterystyczna dla wszystkich Kościołów chrześcijańskich pierwszych wieków. Dość szybko jednak jedność ta
zostanie rozbita poprzez wyodrębnianie z Triduum poszczególnych celebracji odnoszonych do każdego z tych dni.

ostatnim dniem Wielkiego Postu.
Wczesnośredniowieczne dokumenty liturgiczne mówią

o trzech Mszach, jakie w Wielki Czwartek sprawowano
w Rzymie. Pierwszą z nich była Msza Święta poranna,
podczas której następowało pojednanie pokutników, aby
mogli uczestniczyć na nowo w świętach paschalnych.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
W PARAFII WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W IWONICZU

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, to najważniejsze dni całego roku liturgicznego.
W Wielki Czwartek w godzinach przedpołudniowych w Archikatedrze sprawowana jest Msza Św.  pod przewodnic-
twem Księdza Arcybiskupa z poświęceniem oleju krzyżma i oleju chorych, które następnie są używane podczas
udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich oraz sakramentu namaszczenia chorych.

W kościele parafialnym o godz. 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Euchary-
stii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Święte Triduum Paschalne. Po zakończeniu hymnu „Chwała na wysokości
Bogu” dzwony, dzwonki i organy milczą aż do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.  Kapłani  odnawiają  w czasie
tej Mszy św. swoje przyrzeczenia kapłańskie. Po Komunii Świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
kaplicy adoracji nazywanej ciemnicą. Za odśpiewanie lub odmówienie  hymnu „Sław, języku, tajemnicę”, podczas
celebracji liturgicznej zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po zakończeniu liturgii adoracja
prywatna. O godz. 21.00 adoracja wspólna z młodzieżą do godz. 22.00.

 W Wielki Piątek od godz. 6.00, przez cały dzień adoracja w ciemnicy. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie
sprawuje się Eucharystii. O godz. 11.00 Droga Krzyżowa w terenie - rozpoczęcie przy kościele parafialnym
i zakończenie na cmentarzu cholerycznym. /w przypadku niesprzyjającej pogody Droga Krzyżowa w kościele/

Liturgia Męki Pańskiej i Adoracja Krzyża o  godz. 18.00. Za adorację Krzyża w Wielki Piątek zyskuje się odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami. Na zakończenie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pań-
skiego. Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego i śpiew Gorzkich Żali. Od godz.
21.00 do 22.00 adoracja wspólna z udziałem młodzieży.

 Wielka Sobota jest dniem upamiętniającym zstąpienie Chrystusa do otchłani. Czas
ciszy i zadumy nad śmiercią Chrystusa.

Od godz. 6.00 adoracja Najświętszego Sakramentu  w Grobie Pańskim  i adora-
cja Krzyża do Liturgii Wigilii Paschalnej. Błogosławieństwo pokarmów wielka-
nocnych o godzinie 9.00, 10.00, 11.00, 12,00 oraz o 16.00.

 Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się
o godz. 19.00. Na liturgię Wielkiej Soboty przynosimy świece, paschaliki, które
w czasie liturgii światła zapalimy od Paschału. Po zakończeniu liturgii  modlitewne
czuwanie do 22.00.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja o godz. 6.00. Kolejne Msze
św. o godz. 9.00 i 11.00.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 7.30, 9.00,11.00, 16.30.
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W południe w katedrze na Lateranie papież
celebrował uroczystą Mszę Świętą. W jej trak-
cie błogosławił krzyżmo święte, którego po
raz pierwszy używano w Wigilię Paschalną
do namaszczenia neofitów. Oleje miały być
nowe, konsekrowano je więc w ostatnim dniu
Wielkiego Postu, przed rozpoczęciem Tridu-
um. Wreszcie trzecia Msza Święta Wielkiego
Czwartku celebrowana była w parafiach Rzymu
wieczorem i nazywaną ją In Coena Domini, czyli
Msza Wieczerzy Pańskiej. W jej trakcie wspomi-
nano Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie Eucharystii oraz
zdradę Judasza.

Z biegiem czasu z praktyki Kościoła zniknęła publicz-
na pokuta i nie było już konieczności pojednania pokutni-
ków, przez co pierwsza Msza Święta Wielkiego Czwart-
ku przestała być potrzebna. Zrezygnowano z niej dość
szybko. Natomiast oleje święte błogosławili jedynie bi-
skupi w katedrach, stąd z trzech Mszy Wielkiego Czwartku
pozostała tylko jedna: Msza Święta Wieczerzy Pańskiej,
którą z biegiem czasu zaczęto sprawować w godzinach
porannych. W katedrach do tej Mszy Wieczerzy Pańskiej
biskupi dołączali obrzęd poświęcenia olejów. Taki stan
rzeczy utrzymał się w Kościele od końca średniowiecza
aż do połowy XX wieku.

Jednym z najbardziej charakterystycznych obrzędów
wielkoczwartkowej liturgii jest adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą jednak
dopiero z XII-XIII wieku, kiedy to Najświętszy Sakra-
ment po liturgii przenoszono do odpowiednio przystrojo-
nej na tę okoliczność zakrystii. Rubryka nakazująca wy-
znaczenie w kościele odpowiedniego miejsca do adoracji
Najświętszego Sakramentu pomiędzy Wielkim Czwart-
kiem a Wielkim Piątkiem pojawia się w księgach litur-
gicznych dopiero w XVI wieku. Jako że Msza Święta
Wieczerzy Pańskiej celebrowana była już wówczas
w Wielki Czwartek rano, a przez cały dzień wierni przy-
chodzili, aby adorować Najświętszy Sakrament, Wielki
Czwartek zaczęto wliczać do Triduum Paschalnego.

Tak więc w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia
dokonała się bardzo znacząca zmiana w rozumieniu struk-
tury celebracji paschalnych. Wielki Czwartek, który na
początku był ostatnim dniem Wielkiego Postu, od tego
czasu uważany jest za pierwszy dzień Triduum Paschal-
nego. W ten sposób Triduum zaczyna obejmować Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Niedziela Wiel-
kanocna została właściwie wykluczona z Triduum i stała
się autonomiczną uroczystością, do której przygotowa-
niem były Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobo-
ta. Samo Triduum zaczęło być traktowane jako Triduum
męki i śmierci Chrystusa, a nie, jak było na początku,
męki-śmierci i zmartwychwstania. Praktyka ta bardzo wy-
raźnie różniła się od tego, co Kościół celebrował w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa.

DZIEŃ MĘKI I ŚMIERCI CHRYSTUSA -
WIELKI PIĄTEK
Dzień śmierci Chrystusa nazywany jest w tradycji

Wielkim lub Świętym Piątkiem. Pierwszy w miarę pełny
opis liturgii Wielkiego Piątku zawarty jest w tzw. Sakra-
mentarzu Gregoriańskim pochodzącym dopiero z VII/VIII

wieku. Liturgię tę celebrowano w rzym-
skiej bazylice św. Krzyża Jerozolimskie-
go, wybudowanej w IV wieku przez ce-
sarzową Helenę, matkę Konstantyna
Wielkiego, dla przyjęcia relikwii Chry-
stusowego krzyża cudownie odnalezio-

nych na Golgocie. Już wówczas celebra-
cja Wielkiego Piątku składała się z prokla-

macji męki Chrystusa oraz z uroczystej mo-
dlitwy wiernych (tzw. orationes solemnes). Po-

nadto w parafiach Rzymu podczas liturgii pod
przewodnictwem prezbiterów odbywała się uroczysta
adoracja krzyża, a cała wspólnota przystępowała do Ko-
munii Świętej. Bardzo szybko adoracja krzyża weszła
również do liturgii papieskiej. Od XIII wieku Komunię
Świętą w Wielki Piątek przyjmował jedynie przewodni-
czący liturgii biskup lub kapłan. Przez wieki wierni świec-
cy w Wielki Piątek nie przystępowali do Komunii Świę-
tej. Działo się tak aż do roku 1955, kiedy to papież Pius
XII zreformował całe Triduum Paschalne, wracając do
najstarszej tradycji miasta Rzymu.

Jednym z najbardziej przejmujących obrzędów Wielkie-
go Piątku w średniowieczu, który jednak nie wszedł nigdy
do oficjalnych ksiąg liturgicznych i praktykowano go jedy-
nie w niektórych krajach, był obrzęd złożenia krzyża do gro-
bu, przekształcony później w obrzęd złożenia do grobu Eu-
charystii oraz wizerunku Chrystusa Zmartwychwstałego. Wi-
zerunek ten, czyli figura Chrystusa Zmartwychwstałego, miał
być później uroczyście podniesiony w czasie procesji rezu-
rekcyjnej. Z czasem naczelne miejsce w tym obrzędzie zaję-
ła Eucharystia i zwyczaj złożenia do grobu Chrystusa Eu-
charystycznego praktykuje się w Polsce do dzisiaj.

Można więc powiedzieć, że struktura celebracji Wiel-
kiego Piątku jest mniej więcej niezmienna od wczesnego śre-
dniowiecza i składają się na nią: uroczysta liturgia słowa,
w której punktem kulminacyjnym jest lektura męki Pańskiej
według św. Jana oraz uroczysta modlitwa wiernych, adora-
cja krzyża oraz Komunia Święta. Należy jednak podkreślić,
że podobnie jak stało się to z celebracją wielkoczwartkowej
Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, na przełomie tysiącleci
celebracja liturgii ku czci męki Pańskiej została przeniesiona
na godziny poranne w Wielki Piątek, co uniemożliwiło wielu
wiernym uczestnictwo w tejże liturgii z powodu pracy i obo-
wiązków. Z tego względu Wielki Piątek był w przeszłości
najmniej przeżywanym dniem całego Triduum.

DZIEŃ ODPOCZYNKU KRÓLA
PO ZWYCIĘSKIEJ WALCE
- WIELKA SOBOTA
Wielka Sobota pierwotnie była dniem całkowicie po-

święconym modlitwie, pokucie i postowi. Powstrzymywa-
no się wówczas od celebracji Eucharystii. Nie można jed-
nak nazywać Wielkiej Soboty dniem „aliturgicznym”, po-
nieważ choć Kościół nigdy w tym dniu nie sprawował Eu-
charystii, to jednak liturgia godzin zawsze była celebrowa-
na. Wszystkie teksty liturgii godzin tego dnia podkreślały
charakter „szabatowy” Wielkiej Soboty w tym sensie, że
zauważano, iż tak jak Stwórca odpoczął w siódmym dniu,
tak również w siódmym dniu tygodnia Jezus Chrystus za-
myka całe swoje dzieło zbawienia, odpoczywając w grobie
w oczekiwaniu na triumf zmartwychwstania.
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PUNKT KULMINACYJNY TRIDUUM -
WIGILIA PASCHALNA
Od samego początku punktem kulminacyjnym Tridu-

um Paschalnego i całego roku liturgicznego była uroczysta
Wigilia Paschalna, w której Kościół celebrował całość mi-
sterium paschalnego Chrystusa (totus paschale sacramen-
tum). Wigilia Paschalna zawsze była celebracją zmartwych-
wstania Chrystusa, nawet wtedy gdy historia nadała jej
nazwę liturgii Wielkiej Soboty (In Sabbato Sancto).

Najważniejszym elementem struktury liturgii Wigilii
Paschalnej, potwierdzonym przez większość świadectw
począwszy od przełomu II i III wieku, była celebracja
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Pierwotnie był to
jeden z dwóch dni - obok wigilii Zesłania Ducha Święte-
go - w którym katechumeni przyjmowali chrzest. W wie-
kach IV i V papieże jednomyślnie ukazują Wigilię Pas-
chalną jako przestrzeń liturgiczną dla sakramentów ini-
cjacji chrześcijańskiej, a Leon Wielki (+451) pisał, iż za
jego czasów było bardzo wielu kandydatów przygotowu-
jących się do chrztu przez cały Wielki Post.

Mimo tych dość wczesnych wzmianek o udzielaniu
chrztu w Noc Paschy pełna struktura celebracji wigilijnej
w Rzymie pojawia się dopiero w VII wieku. W liturgii pa-
pieskiej Wigilia Paschalna miała już wtedy trzy zasadnicze
części. Rozpoczynała się bardzo rozbudowaną liturgią sło-
wa, po której następowała celebracja chrztu i bierzmowania
w baptysterium, a całość dopełniała uroczysta Eucharystia,
w czasie której neofici po raz pierwszy przystępowali do
Ciała Pańskiego i Kielicha Krwi Pańskiej. Natomiast w pa-
rafiach Rzymu Wigilia Paschalna rozpoczynała się już wów-
czas uroczystym zapaleniem światła oraz błogosławieństwem
świecy paschalnej, połączonym ze śpiewem hymnu Exsul-
tet, który starożytni nazywali także benedictio cerei albo laus
cerei. Na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia litur-
gia światła przeszła także do liturgii papieskiej i od tej pory
Wigilia Paschalna ma cztery części: liturgia światła, liturgia
słowa, celebracja sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz
Eucharystia paschalna.

Aż do V wieku Wigilia Paschalna była celebracją
nocną we wszystkich Kościołach. Rozpoczynała się po
zapadnięciu zmroku, a kończyła się przed niedzielnym
świtem. Jednak już od VI wieku zaczęto przesuwać roz-
poczęcie Wigilii Paschalnej na godziny popołudniowe
Wielkiej Soboty. Powód tej operacji był podwójny. Po
pierwsze - kandydatami do chrztu były wówczas już
w większości dzieci, tak więc nocna pora chrztu nie była
dla nikogo komfortowa. Drugim powodem przesuwania
godziny rozpoczęcia Wigilii na godziny popołudniowe
Wielkiej Soboty był obowiązkowy i ścisły post paschalny,
który kończyła Wigilia Paschalna. Wcześniejsza jej cele-
bracja skracała ów post. W XIV wieku, gdy papież rezy-
dował w Awinionie, w księgach liturgicznych pojawia się
rubryka mówiąca, że Wigilia Paschalna winna skończyć
się już w Wielką Sobotę w południe, aby dwór papieski
mógł spokojnie zasiąść do obiadu. Ostatecznie w XVI wie-
ku papież Pius V zabronił odprawiania jakichkolwiek Mszy
Świętych po południu, co stało się powodem przesunięcia
Wigilii Paschalnej na sobotni poranek. Dopiero w 1951
roku Kościół wrócił do nocnej pory celebracji Paschy Chry-
stusa, co stało się podstawą odnowy całości liturgii wielka-
nocnych.

NIEDZIELA WIELKANOCNA
Wigilia Paschalna od samego początku była liturgią

wielkanocną, dlatego przynajmniej do końca V wieku
Kościół nie czuł potrzeby ustanawiania jakiejś innej cele-
bracji liturgicznej w Niedzielę Zmartwychwstania. Jesz-
cze w połowie V wieku papież Leon Wielki głosił swoje
homilie jedynie w czasie Wigilii Paschalnej i nie pozosta-
wił żadnych innych tekstów, które mówiłyby o tajemnicy
zmartwychwstania, co potwierdza, iż początkowo była
to jedyna celebracja wielkanocna Kościoła rzymskiego.

Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z przesuwaniem
godziny rozpoczęcia Wigilii Paschalnej najpierw na po-
południe, a następnie na sobotni poranek. Wówczas Wi-
gilia Paschalna przestała być uważana za część liturgii
wielkanocnej, a zaliczono ją do liturgii Wielkiej Soboty.
Powstała zatem konieczność wprowadzenia jeszcze jed-
nej Mszy Świętej Zmartwychwstania, którą wyznaczono
na niedzielę. Formularz takiej Mszy znajduje się w po-
chodzącym z VII/VIII wieku tzw. Sakramentarzu Grego-
riańskim. Niedziela ta w pierwszych źródłach liturgicz-
nych nazywa się Dominicum Paschae lub Dies resurrec-
tionis dominicae. Od XI wieku charakterystycznym ob-
rzędem Mszy Świętej Niedzieli Wielkanocnej jest śpiew
sekwencji Victimae paschali Laudes, znanej pod polskim
tytułem: Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary.

TRIDUUM PASCHALNE
W XX WIEKU I DZISIAJ
Dzisiejsze obrzędy Triduum Paschalnego są owocem

dwóch reform liturgii wielkanocnych, jakie dokonały się
w Kościele w drugiej połowie XX wieku. Najpierw w la-
tach 1951-1955 papież Pius XII odnowił liturgię Wigilii
Paschalnej i całego Wielkiego Tygodnia. Następnie odno-
wę tę Kościół kontynuował w czasie ogólnej reformy li-
turgii dokonującej się od Soboru Watykańskiego II.

Wydaje się, że dwie zmiany w obrzędach Triduum
najbardziej wpłynęły na ich odnowę oraz na znaczne po-
głębienie uczestnictwa wiernych. Pierwszą z nich jest
powrót do najbardziej tradycyjnych godzin poszczegól-
nych celebracji Triduum. W1951 roku Kościół zdecydo-
wał powrócić do nocnej celebracji Wigilii Paschalnej, a w
roku 1955 na godziny popołudniowe przesunięto pozostałe
liturgie Triduum. Zmiana ta umożliwiła nie tylko większej
liczbie wiernych uczestnictwo w obrzędach, ale przede
wszystkim ukazała prawdziwość znaków liturgicznych. Do-
skonałym przykładem jest bardzo ważny dla liturgii pas-
chalnych znak światła. Od tego momentu bowiem światło
Wigilii Paschalnej po wiekach zaczęło rzeczywiście rozja-
śniać Noc Zmartwychwstania, co doskonale odczytali wierni
uczestniczący w nocnej liturgii.

Drugą, szczęśliwą zmianą w obrzędach Triduum,
dokonaną w drugiej połowie XX wieku, było ponowne
podkreślenie jedności tego czasu łaski. Triduum przesta-
ło być jedynie przygotowaniem do Niedzieli Zmartwych-
wstania, ale stało się na nowo celebracją świąt paschal-
nych. W wydanym w 1988 roku Liście okólnym Kongre-
gacji Kultu Bożego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt
Paschalnych Stolica Apostolska w następujący sposób
ukazała tę jedność całego Triduum: „Największe misteria
ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począw-
szy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do nie-
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Gdybym chciał, mógłbym znaleźć jakąś wymówkę. By-
łem zmęczony po całym dniu pracy. Zaskoczony. A może
głodny. Prawda jest taka, że gdy wszedłem do salonu
i mój dwunastoletni syn spojrzał na mnie i powiedział:
„Kocham cię”, nie wiedziałem, jak zareagować.

Przez kilka sekund stałem bezradnie, patrzyłem na nie-
go i czekałem, z czym jeszcze wyskoczy. Pewnie potrze-
buje pomocy przy zadaniu domowym. To była moja pierw-
sza myśl. A może próbuje w ten sposób zdobyć punkty na
poczet podwyżki kieszonkowego. Albo zamordował swo-
jego brata - wiem, że pewnego dnia do tego dojdzie
 - i przygotowuje mnie delikatnie na tę wiadomość.

W końcu zapytałem:
- Czego chcesz?
Roześmiał się i chciał wybiec z pokoju, ale go zatrzymałem.
- Hej, o co w tym wszystkim chodzi? - zażądałem wy-

jaśnień.
- O nic - odparł z uśmiechem. - Nauczyciel higieny za-

proponował, żebyśmy powiedzieli rodzicom, że ich kocha-
my, i przekonali się, co odpowiedzą. To taki eksperyment.

Następnego dnia zadzwoniłem do nauczyciela syna, żeby
dowiedzieć się czegoś więcej o tym eksperymencie. I, praw-
dę mówiąc, żeby się dowiedzieć, co zrobili inni rodzice.

- Większość ojców zareagowała tak samo jak pan -
powiedział nauczyciel. - Gdy przedstawiłem dzieciom tę
propozycję, zapytałem, co według nich odpowiedzą ro-
dzice. Wszystkie wybuchnęły śmiechem. Kilkoro stwier-
dziło, że ich rodzice dostaną ataku serca.

Podejrzewam, że niektórzy ojcowie i matki poczuli się
obrażeni tym, co zrobił nauczyciel. W końcu jego zada-
niem jest nauczenie dzieci zdrowego odżywiania i właści-
wego mycia zębów. Co wspólnego ma z tym wszystkim
powiedzenie: „Kocham cię”? Jest to przecież osobista spra-
wa pomiędzy rodzicami i dziećmi. I nikomu nic do tego.

- Chodzi o to - wyjaśnił nauczyciel - że bycie kocha-
nym jest ważnym warunkiem zdrowia. To coś, czego po-
trzebują wszyscy ludzie. Próbuję wyjaśnić dzieciom, że
brak umiejętności wyrażania uczuć jest zły. Nie chodzi
wyłącznie o rodziców i dzieci ani o chłopców i dziewczy-
ny. Chłopak powinien również umieć wyrażać swoje uczu-
cia w stosunku do przyjaciela.

Nauczyciel, mężczyzna w średnim wieku, rozumie, że
niektórzy z nas mają problemy z powiedzeniem rzeczy,
które powinno się mówić z ochotą. Przyznaje, że jego oj-
ciec nigdy tego nie robił. On również nigdy nie powie-
dział czegoś takiego ojcu, nawet wtedy, gdy ten umierał.

Takich ludzi jest bardzo dużo. Mężczyzn i kobiet, wy-
chowanych przez kochających rodziców, którzy nigdy nie
powiedzieli im o swoim uczuciu. To powszechna przy-
czyna takich, a nie innych naszych zachowań.

Lecz to usprawiedliwienie staje się coraz słabsze. Na-
sze pokolenie poświęciło wiele uwagi, żeby być w zgo-
dzie ze swoimi uczuciami, by werbalizować emocje. Wie-
my, a przynajmniej powinniśmy wiedzieć, że nasze dzieci
- synowie i córki - potrzebują od nas czegoś więcej niż
jedzenia na stole i ubrań w szafie. Wiemy, a przynajmniej
powinniśmy wiedzieć, że ojcowski pocałunek tak samo
dobrze pasuje do policzka syna, jak i córki.

Nie wystarczy już powiedzieć, że nasi ojcowie wy-
chowali nas właśnie w „ten sposób”. Zrobiliśmy przecież
i robimy zbyt wiele innych rzeczy, których oni nigdy nie
robili. Nigdy nie byli na sali porodowej, nie odkurzali
podłóg, nie przygotowywali deserów.

Jeśli potrafimy przystosować się do tych wszystkich
zmian, z pewnością powinniśmy wiedzieć, co zrobić, gdy
dwunastoletni syn spogląda na nas i mówi: „Kocham cię”.
Ja nie wiedziałem... na początku. Nie zawsze łatwo jest
od razu przeskoczyć od Johna Wayne'a do Alana Aldy.
Ale gdy syn przyszedł do mnie tamtego wieczoru, żeby
pocałować mnie na dobranoc - ten pocałunek każdej nocy
robił się coraz krótszy - przytrzymałem go chwilę dłużej.
A zanim odszedł, powiedziałem najgrubszym, najbardziej
męskim głosem, na jaki mogłem się zdobyć: „Hej, ja też
cię kocham”.

Nie mam pojęcia, czy to uczyniło nas zdrowszymi,
lecz było naprawdę wspaniałe. Może następnym razem,
gdy któreś z moich dzieci powie: „Kocham cię”, nie będę
zastanawiał się przez cały dzień, co odpowiedzieć.

D. L. Stewart

HEJ, SYNU, JA TEŻ CIĘ KOCHAM
Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś;
a więc bądź tym, kim chcesz, by one były. David Bly

szporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie
jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego,
pogrzebanego i zmartwychwstałego. [...] uobecnia się
wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia
Pana z tego świata do Ojca”.

Chociaż wiele już zrobiono w ostatnich kilkudziesię-
ciu latach, aby liturgiczne znaki Triduum Paschalnego

prowadziły do autentycznego zrozumienia jego istoty, to
wydaje się, iż potrzeba jeszcze dużo wysiłku formacyjne-
go wśród duchowieństwa i wśród świeckich, aby nasze
wspólnoty przeżywały i celebrowały Triduum zarówno
w sposób wierny tradycji, jak i zgodny z autentycznym
pragnieniem Kościoła XXI wieku.

ks. Tomasz Bać, Rzeszów
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I
W listach, które otrzymują od młodych ludzi (a cza-

sem także w tych, które otrzymują od starszych) niemal
obsesyjnie powraca temat, który nie daje im spokoju: jak
trudno znaleźć prawdziwych przyjaciół. Dlatego warto
może o tym porozmawiać.

Z pewnością „świat, w którym żyjemy, potrzebuje przy-
jaźni”. Zrobiliśmy tak wielkie postępy w tylu dziedzinach,
żyjemy w takim pośpiechu i tak zaaferowani, że w końcu
zapominamy o tym, co najważniejsze. Hałas i pośpiech
zabijają międzyludzki dialog i wciąż coraz to więcej mamy
„znajomych”, a coraz mniej przyjaciół. Stary „czarny
łabędź” - jak Kant nazywał przyjaźń - jest już nie tylko
zjawiskiem rzadkim, staje się wręcz cudem.

A przecież nic tak nie wzbogaciło ludzkiej historii jak
przyjaźnie. Lain Entralgo w swojej wspaniałej książce
o przyjaźni przygląda się historii przyjaźni na Zachodzie
i wydobywa na światło dzienne tę strużkę czystej wody,
jaką przyjaźń stanowiła dla wszystkich orędowników na-
szej cywilizacji. Sokrates zapewniał, że przedkłada przy-
jaciela nad wszystkie skarby Dariusza. Dla Horacego
przyjaciel jest „połową jego duszy”. Święty Augustyn nie
wahał się twierdzić, że jedyną „pociechą na tym ludzkim
świecie tak pełnym znoju i błędów może być niekłamana
wiara i miłość, jaką świadczą sobie nawzajem prawdziwi
przyjaciele”. Ortega y Gasset pisał, że „delikatnie cyzelo-
wana, troskliwie - tak jak dzieło sztuki - pielęgnowana
przyjaźń, to szczyt wszechświata”. A czyż sam Chrystus
nie używał tego określenia jako najwyższego komplementu
i wyrazu miłości wobec swoich apostołów? Czyż nie na-
zywał ich przyjaciółmi, „albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”?

Przyjaźń, która jest czymś ważnym i cudownym, jest jed-
nocześnie trudna, rzadka i delikatna. Trudna, ponieważ nie
jest to grosik leżący na ulicy i trzeba szukać jej tak usilnie
jak skarbu. Rzadka, bo nie zdarza się często: można mieć
wielu kolegów, licznych kompanów, ale przyjaciół nigdy nie
można mieć wielu. A delikatna, bowiem potrzebuje określo-
nych warunków, aby się narodzić, szczególnej troskliwości,
aby się rozwinąć, pieczołowitych starań, aby rosnąć i nigdy
nie obumrzeć. Dlatego trzeba zacząć od tego, że człowiek,
który chce być w pełni człowiekiem, musi umieścić przyjaźń
na jednym z pierwszych miejsc na swojej skali wartości i że
wbrew temu, co zwykło się mówić, najlepszy sposób zyska-
nia na czasie, to „stracenie go” z przyjaciółmi, „braćmi, któ-
rych mogliśmy sobie wybrać według własnych upodobań”.

II
Jedno z najdziwniej szych zjawisk na świecie, w któ-

rym żyjemy, jest to, że im coś jest mniej ważne, tym wię-
cej się o tym mówi. Zapisuje się całe szpalty gazet, żeby
wyjaśnić jakiś mecz piłki nożnej (potworny dramat: był
czy nie było karnego?), a nikt nigdy nie mówi - ani
w gazetach, ani z ambony, ani z katedry - o kwestiach tak

Dlaczego warto kochać?
Jose Luis Martin Descalzo

ZAPISKI NA TEMAT PRZYJAŹNI
żywotnych jak przyjaźń. Natomiast oczywiście wszyscy
twierdzimy, że wiele o niej wiemy, ale rzadko zdarzało
nam się nad nią zastanowić.

Chciałbym wyjść na ulicę i zapytać, co ludzie rozu-
mieją przez „przyjaźń”. Wielu myliłoby ją ze zwykłą sym-
patią, koleżeństwem. Albo - w drugą stronę - z zakocha-
niem lub erotyką. A przyjaźń znajduje się pośrodku, jako
jedna z najwyższych postaci miłości.

Jeśli czytelnicy nie będą się krzywić, przytoczę tu starą
arystotelesowską definicję: „Przyjaźń polega na miłości
i zabieganiu o dobro przyjaciela ze względu na niego same-
go”. Albo bardziej aktualną której autorem jest Lain Entralgo
i która wydaje mi się bardziej kompletna: „Przyjaźń to wy-
miana miłości pomiędzy dwoma osobami, w której, dla wspól-
nego ich dobra, realizuje się i doskonali ludzka natura”. Albo
równie głęboka definicja Fagueta: „Przyjaźń to ufność serca,
która prowadzi do szukania towarzystwa innego człowieka,
wybranego przez nas spośród innych, i nie lękanie się go, ocze-
kiwanie jego wsparcia, życzenie mu dobra, szukanie okazji do
tego, by mu to dobro czynić i mieć jak najwięcej wspólnych
przeżyć”. Znaczy to, że przyjaźń nie jest zwykłym koleżeń-
stwem czy znajomością, chociaż może z jednego czy drugie-
go wynikać. Znaczy to także, że przyjaźń nie jest zakocha-
niem, chociaż prawdopodobnie najlepsza miłość to ta, która
idzie w parze z głęboką przyjaźnią.

Przede wszystkim znaczy to jednak, że w przyjaźni
nie szuka się „użyteczności” - chociaż wiele pseudoprzy-
jaźni budowanych jest jak interes, ale że angażuje się
w nią raczej po to, by dawać, niż po to, żeby brać, acz-
kolwiek nic tak nie doskonali jak ofiarowanie drugiej oso-
bie najlepszej części samego siebie. Prawdziwa przyjaźń
to wyłącznie ta, która ubogaca obydwu przyjaciół, taka,
w którą jedna i druga strona wnosi to, co ma, co robi
i przede wszystkim to, jakim jest człowiekiem.

Wynikałoby stąd, że być dobrym przyjacielem lub spo-
tkać dobrego przyjaciela to dwie najtrudniejsze na świe-
cie rzeczy: oznacza to bowiem rezygnację z dwóch ego-
izmów i sumę dwóch szlachetności. Oznacza ponadto
i przede wszystkim podwójne poszanowanie wolności dru-
giej osoby, a to zakrawa już na cud większy niż najwyż-
sza wygrana na loterii. „Prawdziwa przyjaźń - pisze Lain
- polega na tym, żeby pozwolić przyjacielowi być tym,
kim jest i kim chce być, pomagając mu z całą delikatno-
ścią być tym, kim być powinien”. Jak trudno wytyczyć
granicę pomiędzy szacunkiem na jednym krańcu, a sty-
mulacją na drugim! Jak łatwo popaść w ten rodzaj ducho-
wego wampiryzmu, w którym jeden przyjaciel pożera dru-
giego lub sam pożerany jest przez wolę silniejszego!

Jakże natomiast wzbogacająca jest przyjaźń, która
dojrzewa z biegiem lat i w której czujemy się wolni i wspie-
rani, akceptowani takimi, jakimi jesteśmy i delikatnie po-
pychani ku temu, czym powinniśmy być. Skarby takie
jak ten zasługują, by wszystko sprzedać, aby tylko móc
posiąść je na własność.
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III
Kiedy Ortega napisał, że „delikatnie cyzelowana, troskli-

wie - tak jak dzieło sztuki - pielęgnowana przyjaźń, to szczyt
wszechświata”, dobrze wiedział, co mówi. Ale nie wszyscy
o tym pamiętają i myślą że przyjaźń rośnie, gdy tylko ją
zasiać, bez żadnego wysiłku. Ale to niewiele więcej niż kole-
żeństwo. Prawdziwa przyjaźń albo rodzi się co dzień albo
więdnie; albo jest pielęgnowana jak żywa roślina albo spro-
wadza się do doraźnego antidotum na samotność.

Pielęgnować przyjaźń wcale nie jest łatwo. Wymienił-
bym przynajmniej sześć filarów, na jakich przyjaźń się
opiera, jeżeli jest autentyczna. Po pierwsze jest to szacu-
nek dla przyjaciela, takiego jaki jest i kim jest. Para ludzi,
w której jeden nie szanuje wolności drugiego, w której jeden
czyni się panem woli drugiego, to nie żadna przyjaźń, ale
wprawki z wampiryzmu. Po drugie szczerość, która jest
w pół drogi pomiędzy zwyczajnym zaufaniem, a absur-
dalnym ekshibicjonizmem. Jezus mówił do swoich
uczniów, że są Jego przyjaciółmi, ponieważ powiedział
im wszystko, co wiedział od swojego Ojca. Bo przyjaźń
to nie tylko zwykła szczerość, ale zwierzenie, zawierze-
nie i wspólne przeżycie swojej prywatności.

Przyjaźń to także hojność, która nie ma nic wspólnego
z „kupowaniem” sobie przyjaciela podarunkami, ale ozna-
cza dar z samego siebie, dzielenie się w naturalny sposób
tym, czym się jest i tym, co się posiada. W sztucznym
podarunku jest zawsze coś z hipokryzji, transakcji kup-
na-sprzedaży względów. Inaczej dzieje się w przypadku
spontanicznego daru, który ofiarowuje się nie mogąc się
przed tym powstrzymać. Podarunek od prawdziwego przy-
jaciela to taki podarunek, który nie rzuca się w oczy
i który nie zobowiązuje do odpłacenia się kolejnym pre-
zentem. W przyjaźni bardziej niż gdziekolwiek indziej lewa
ręka nie powinna wiedzieć, co czyni prawa.

Przyjaźń to także akceptacja porażek. Przyjaciele typu
„pies i kot”, którzy spędzają życie kłócąc się o wszystko i o
każdej porze, są być może dobrymi kumplami, ale z tru-
dem będą prawdziwymi przyjaciółmi. A już najgorszy jest
przyjaciel „mentor”, który co rusz strofuje drugiego albo
nieustannie stawia się za wzór do naśladowania. Wszystko
to są patologiczne formy prawdziwej przyjaźni.

Piąty filar przyjaźni to wyobraźnia chroniąca przed
jednym z największych niebezpieczeństw - przed nudą.
Każda prawdziwa przyjaźń pełna jest pomysłów, umie-
jętności wychodzenia naprzeciw upodobaniom przyjacie-
la, umiejętności zrównoważenia milczenia rozmową, roz-
poznawania, kiedy można pocieszyć słowem, a kiedy sa-
mym towarzystwem.

Szóstym filarem może być otwartość, bo przyjaźń nie
jest jakąś zamkniętą pomiędzy dwiema osobami przestrze-
nią lecz rzeczywistością otwartą na towarzystwo, na gru-
pę. Przyjaźń nie udaje przecież „narzeczeństwa”.

Na koniec zaś tych sześć filarów sprowadza się do jed-
nego: przyjaźń to przeciwieństwo egoizmu. Nie dzieje się
dlatego, że „mnie” wzbogaca, ale dlatego, że dwie osoby
pragną wzajemnie się ubogacać w takim stopniu, w jakim
każdy stara się ubogacić drugiego. Jest to, jak już mówiłem,
jedna z form miłości. Jedna z najwyższych form miłości.

IV
Być może najpiękniejszą kartą, jaką kiedykolwiek prze-

czytałem, jest ta strona Wyznań świętego Augustyna, na
której autor opowiada o śmierci pewnego młodego przy-
jaciela, ze łzami i rozpaczą, które dziś - gdy obowiązuje
lodowata oziębłość - wydają nam się niemal melodrama-
tyczne, ale są bardzo prawdziwe:

„Jęczałem, płakałem, miotałem się w udręce. Dusza
moja, rozdarta i skrwawiona, była dla mnie brzemieniem.
Znużyła się człowiekiem, który ją dźwigał. A nie znajdo-
wałem miejsca, gdzie mógłbym ją złożyć i ukoić. Nie było
dla niej ukojenia ani w pięknych gajach, ani wśród zabaw
i śpiewu, ani w wonnych ogrodach, ani na ucztach, ani
w rozkoszy łoża, ani w książkach i wierszach. Wszystko
mnie odpychało, nawet samo światło dzienne. Wszystko,
co nie było tym, czym on był niegdyś, podłe było dla mnie
i nienawistne - wszystko oprócz łez i jęku. Tylko w nich
znajdowałem nieco pociechy”.

Myślę, że nigdy nie wypowiedziano lepiej, czym jest
przyjaźń i co oznacza jej utrata. Być może ci, którzy
w młodości przeżyli śmierć prawdziwego przyjaciela, będą
w stanie to zrozumieć. Tę absolutną pustkę, to poczucie,
że wszystko, co nas otacza jest mdłe i nijakie, tę pewność,
że nikt i nic tej pustki nie wypełni. To, że nawet światło
sprawia ból. Ten wstyd, że pozostaje się wśród żywych,
gdy tymczasem przyjaciel stygnie pod ziemią.

Każda śmierć jest straszna, wiem. Dostaję czasem li-
sty od chłopców i dziewcząt, którzy przeżyli ten wstrząs,
i zawsze z drżeniem siadam do maszyny do pisania, gdy
nadchodzi pora, by na listy te odpisać. Co mam im po-
wiedzieć? Jak wytłumaczyć, że umiera ciało, ale nie umiera
to, co spowodowało, że kochaliśmy tę osobę?

Wczoraj minęło dwadzieścia lat od śmierci mojej mat-
ki. Pamiętam, że w kazaniu na jej pogrzebie wypowie-
działem to samo zdanie, które właśnie teraz napisałem:
„Wiem, że to, dlaczego ją kochałem, nigdy nie umrze”.
I dziś, dwadzieścia lat później, wiem, że nie skłamałem.
Wiem, że śmierć niczego nie niszczy. Przerwała, owszem,
nić, która oboje nas łączyła. Ale nie zniszczyła jej. Nie
żyje we mnie mniej niż żyła za życia.

Przypominam sobie teraz pytanie, naiwne i głębokie
zarazem, które stawia sobie święty Tomasz w swojej Su-
mie teologicznej: czy do wiecznej szczęśliwości potrzeb-
ne jest towarzystwo przyjaciół? To znaczy, czy bez nich
byłoby niebo? Odpowiedź świętego z Akwinu jest jesz-
cze bardziej wzruszająca: „Do doskonałego szczęścia
w niebie towarzystwo przyjaciół nie jest koniecznie po-
trzebne, zważywszy, że człowiek znajduje w Bogu pełnię
doskonałości; ale towarzystwo to ma znaczenie, aby to
szczęście dobrze się miało”.

Tłumacząc to na nasz dzisiejszy język moglibyśmy
powiedzieć, że przyjaciele - nawet w przyszłym życiu –
będą potrzebni dla „właściwego ukształtowania” nieba,
ich towarzystwo będzie jak „niezbędna ozdoba chwały”.
Tej chwały, którą Fray Luis de Granada odczytywał jako
radosne i niekończące się spotkanie z Bogiem i zgroma-
dzonymi wokół Niego przyjaciółmi.

Przyjaźń - jak widzicie - zajmuje wysokie miejsce na-
wet w najwyższych lotów teologii. Szczęśliwi, którzy
potrafią przeżywać ją i pielęgnować.
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GDZIE WIARA STYKA SIĘ ZE SZTUKĄ
Nasza wiedza na temat Fra Angelico pochodzi w du-

żej mierze od Giorgia Vasariego, słynnego biografa arty-
stów renesansu. Angelico urodził się około 1390 roku jako
Guido di Piero. Dorastał w pobliżu miasteczka Fiesole na
peryferiach Florencji. Jego starszy brat, Benedetto, był
uzdolnionym iluminatorem manuskryptów i jest prawdo-
podobne, że bracia wspólnie pobierali edukację w dzie-
dzinie sztuki. Niewiele wiadomo o ich rodzinie, choć nie-
którzy historycy snują domysły, że zostali sierotami
w młodym wieku.

Około 1423 roku Guido wstąpił do wspólnoty domi-
nikanów w Fiesole, przyjmując imię zakonne Fra Gio-
vanni (brat Jan). Życie dominikanów w Fiesole było pro-
ste i pobożne. Codziennie słuchali tekstów biblijnych pro-
klamowanych podczas Mszy świętej, modlili się w ryt-
mie Liturgii godzin, kontemplowali Boga podczas lektu-

Mistrz „wizualnej homilii”
Odkrywanie Boga przez sztukę bł. Fra Angelico

Kiedy oprowadzam wycieczki po Narodowej Galerii Sztuki w Waszyng-
tonie, zawsze zatrzymujemy się przy Pokłonie Trzech Króli Fra Angelico.
Niezwykle podoba mi się ten obraz słynnego dominikanina z XV wieku
i z radością opowiadam o nim zwiedzającym galerię. Nigdy nie zapomnę
sytuacji, kiedy to właśnie przy tym obrazie pewna turystka z entuzjazmem
weszła mi w słowo. Nie mogła się doczekać, kiedy podzieli się z całą grupą
tym, jak wiele znaczy dla niej Fra Angelico.

Opowiedziała mi później, że mając ponad trzydzieści lat, odeszła z Kościo-
ła. Zamiast iść w niedzielę na Mszę świętą, zaczęła odwiedzać muzea, gdzie
mogła oglądać wiele wspaniałych dzieł sztuki chrześcijańskiej. Jej uwagę przy-
kuło wyjątkowe piękno i głęboka wiara wyrażona w obrazach Fra Angelico.
Stopniowo jego obrazy zaczęły tak mocno dotykać jej serca, że w końcu pod
ich wpływem wróciła do Kościoła!

W 1982 roku papież Jan Paweł II ogłosił Fra Angelico błogosławionym,
a dwa lata później patronem artystów - być może właśnie z tego powodu, że

jego dzieła, ożywione tak głęboką wiarą, są narzędziem ewangelizacji. Rzeczywiście, obrazy Fra Angelico przywołują
głębokie prawdy duchowe. Ujawniają też, w jaki sposób wiara dotknęła serca malarza.

ry i studiowania świętych tekstów. Oprócz tego Fra Gio-
vanni jeszcze malował. Wszystko wskazuje na to, że od-
powiadał mu taki styl życia. Bracia zakonni uważali go
za spokojnego, łagodnego, nieśmiałego człowieka.

Jednakże sztuka brata Jana była śmiała i głęboka -
jak gdyby na deskę przenosił to, czego doświadczył pod-
czas osobistego spotkania z Jezusem na modlitwie. Ni-
gdy też nie malował obrazów innych niż sakralne. Wła-
śnie to najbardziej wyróżnia go spośród artystów rene-
sansu. W jego życiu w niepowtarzalny sposób łączą się
ze sobą wiara i sztuka.

NAMALOWAĆ ŻYCIE DUCHOWE
Dominikańscy współbracia Fra Giovanniego zauwa-

żyli, jak głęboko przeżywał malowane przez siebie du-
chowe sceny. Widzieli, jak pogrąża się w głębokiej modli-
twie, zanim weźmie do ręki pędzel. Malowanie nie było
dla niego zwykłym zajęciem, lecz rodzajem medytacji. Gdy
na przykład malował ukrzyżowanie Jezusa, po jego twa-
rzy spływały łzy.

Kiedy szczera i głęboka pobożność brata Jana stała
się powszechnie znana, współbracia zaczęli nazywać go
Fra Angelico, „Bratem Anielskim”. W swoich Żywotach
najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów Gior-
gio Vasari wyznaje, że według niego postacie z obrazów
Fra Angelico „muszą wyglądać w niebie dokładnie tak,
jak on je namalował”, a intensywność barw to przypusz-
czalnie dzieło któregoś z aniołów lub świętych.

Chociaż opinie Vasariego są z pewnością przesadne,
Fra Angelico rzeczywiście dzielił się z braćmi przekona-
niem, że ten, kto zajmuje się sprawami Chrystusa, musi
do Niego przylgnąć. Jeśli więc ktoś podejmuje się malo-
wania scen duchowych, powinien być zanurzony w życiu
duchowym. Tę prawdę wyrażało jego proste, lecz głębo-
kie motto: „Aby malować Chrystusa, należy żyć z Chry-
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stusem”. Sam czynił to przez wiele lat, malując, modląc
się i żyjąc w ukryciu klasztoru w Fiesole.

WIZUALNA HOMILIA
W życiu Fra Angelico otworzył się nowy rozdział,

gdy jego wspólnota dominikańska przeprowadziła się do
konwentu św. Marka we Florencji. Był to nowo wybudo-
wany klasztor, do którego często przychodził na modli-
twę Cosimo (Kosma) Medyceusz, jeden z najzamożniej
szych patronów sztuki we Florencji. W klasztorze znaj-
dował się nawet niewielki pokój, gdzie członkowie rodzi-
ny Medyceuszów mogli odprawiać rekolekcje.

Będąc kolebką włoskiego renesansu, Florencja przo-
dowała w dziedzinie kultury, literatury i sztuki. Najbo-
gatsze rodziny kupieckie, w tym także Medyceuszów,
wykładały duże sumy na zdobienie kościołów, kaplic
i ołtarzy kunsztownymi freskami, malowidłami i rzeźba-
mi. Cosimo Medyceusz wciąż wyszukiwał zdolnych ar-

tystów, zainteresował się więc przybyciem do Florencji
Fra Angelico. Być może ten brat mógłby ozdobić ściany
klasztoru swoją wysublimowaną sztuką!

Na zamówienie Medyceusza Fra Angelico zaczął po-
krywać freskami ściany klasztornych krużganków, kory-
tarzy i cel współbraci. Każda namalowana przez niego
ewangeliczna scena stawała się inspiracją do modlitwy
i kontemplacji dla mieszkających w klasztorze zakonni-
ków. Można powiedzieć, że Fra Angelico głosił swoim
braciom „wizualne homilie”.

Dla przykładu w scenie Zwiastowania porusza otwar-
tość Maryi na słowo Boże. Klęczy Ona z Biblią w ręku,
gdy anioł ogłasza, że Jej Dziecko będzie święte i zostanie
nazwane „Synem Bożym” (Łk 1,35). Fra Angelico wyda-
je się tu mówić, że Jezus, który jest Słowem Bożym, za-
mieszkał w Maryi ze względu na Jej posłuszeństwo sło-
wu Boga! Jak dobrze było codziennie po przebudzeniu
kierować wzrok na takie przesłanie!

ODNALEŹĆ SIĘ W SCENACH EWANGELII
We wspólnocie dominikańskiej oprócz zakonników

byli także bracia świeccy, nieposiadający gruntownej for-
macji duchowej. Aby pomóc im w medytacji, Fra Angeli-
co namalował w leżących wzdłuż ich korytarza celach
siedem scen ukrzyżowania Chrystusa. Zawarł w nich
swoje własne intuicje duchowe, dodając lub pomijając
postacie i szczegóły, tak by każda ze scen głosiła inne
przesłanie. Największa i najbardziej wymowna z nich
znajduje się w celi, która prawdopodobnie była miejscem
spotkań braci świeckich.

Ukazuje ona dwóch ojców duchowych Fra Angelico -
św. Dominika i św. Tomasza z Akwinu - na Kalwarii,
zwróconych twarzami do Jezusa, i dwóch łotrów. Już
w nowicjacie Fra Angelico zaznajamiał się z drogą pro-
stoty i ubóstwa św. Dominika, a także studiował dzieła
Akwinaty, jednego z najwybitniejszych duchowych synów
św. Dominika. Fresk daje wgląd we własne przemyślenia
artysty - w to, jak wyobrażał sobie miłość tych dwóch
świętych do Chrystusa i miłość Chrystusa do nich. Jest to
osobiste wyznanie jego serca, złożenie swojej własnej du-
chowości u stóp Chrystusa.
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Fra Angelico maluje św. Dominika (postać z gwiazdą
nad głową), wychwalającego ze wzniesionymi dłońmi
Boże miłosierdzie, gdy Jezus mówi wiszącemu obok Nie-
go łotrowi: „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43).
Św. Tomasz klęczy z księgą w ręku, jak gdyby wyzna-
wał, że wszystkie jego idee filozoficzne nabierają pełnego
znaczenia w chwili ukrzyżowania, gdy Bóg wydaje za
nas samego siebie. Piękno spotkania obu świętych z ukrzy-
żowanym Jezusem nie przesłania Jego cierpienia - przy-
pominają o tym krople krwi ściekające po drewnie.

Artyści z tamtych czasów często portretowali w sce-
nach biblijnych swych zamożnych patronów. Fra Angelico
wprowadził do sceny ukrzyżowania swoich bohaterów
duchowych, pochodzących z różnych epok historycznych.

DROGA DO BOGA
W adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek

wyraża pragnienie, aby „w każdej katechezie zwrócić
szczególną uwagę na drogę piękna”. Pisze, że głoszenie
Chrystusa oznacza wskazywanie Jego drogi, która jest
nie tylko prawdziwa, ale i piękna. Poprzez piękno Bóg
może „napełnić życie nowym blaskiem i głęboką rado-
ścią, nawet pośród trudnych doświadczeń. W tej perspek-
tywie wszystkie formy autentycznego piękna mogą być
uznane za drogę prowadzącą do spotkania z Panem Jezu-
sem” (Evangelii gaudium, 167). Z pewnością sprawdziło
się to w twórczości Fra Angelico, który przez piękno swej
sztuki pomógł milionom ludzi spotkać się z Jezusem.

Michał Anioł, inny artysta epoki renesansu, tak bar-
dzo podziwiał dzieła Fra Angelico, że wyrzeźbił posąg
zmartwychwstałego Chrystusa na jego grobowiec, zazna-
czając, że dominikański twórca „poszedł na spotkanie
Tych, których malował”. Angielski krytyk sztuki, John
Ruskin, stwierdził, że malowidła Fra Angelico to „nie
dzieła sztuki, lecz wizje”. Turystka z Galerii Narodowej

Urodziłam się w Anglii tuż przed drugą wojną świa-
tową. Moja rodzina była biedna i jeszcze zanim skończy-
łam dwadzieścia lat, byłam jej głównym żywicielem.

A potem spotkałam Tima. Był jedenaście lat starszy
ode mnie i wkrótce nasz związek stał się bardzo poważ-
ny. W marcu 1957 roku świat zawalił mi się na głowę.
Odkryłam, że jestem w ciąży.

Tim zaoferował, że się ze mną ożeni, aleja nie byłam
pewna, czy naprawdę go kocham. Rozważałam aborcję,
lecz nie potrafiłam tego zrobić. Postanowiłam więc, że
urodzę dziecko i oddam je do adopcji. Popełniłam błąd
i ponosiłam jego konsekwencje.

Następne miesiące były prawdziwym koszmarem.
Przez cały czas źle się czułam, nienawidziłam swojego
wyglądu, nienawidziłam Tima, nienawidziłam wszystkiego
i wszystkich.

Gdy nadszedł czas porodu, sąsiadka zawiozła mnie do
szpitala położniczego. Czułam się potwornie samotna
i przerażona. Nikt mnie nie odwiedził, nawet moja matka.
W tamtych czasach pozamałżeńskie dziecko było wielką hańbą.

Przy każdym skurczu powtarzałam sobie, że wszyst-

DAR ŻYCIA
ko będzie dobrze. Ani razu nie spojrzę na dziecko, które
od razu zostanie oddane do adopcji, a potem moje życie
wróci do normy W końcu, po wielu komplikacjach, dziecko
przyszło na świat.

Kilka chwil później wszystkie moje plany rozwiały się
jak dym. Pielęgniarka położyła mi w ramionach maleńkie
zawiniątko i powiedziała:

- Masz, Beryl. Przywitaj się ze swoim synem.
Spojrzałam na tę maleńką pomarszczoną istotkę - mój

synek był prześliczny. Poczułam tak silne ukłucie miło-
ści, że z bólu prawie nie mogłam oddychać. Zaczęłam
szlochać, najpierw cicho, a potem bez opanowania.

Następne kilka godzin spędziłam, śpiąc i płacząc na
przemian. Gdy w końcu odzyskałam świadomość, nie mo-
głam się doczekać, kiedy znowu będę mogła objąć mojego
synka. Gdy pielęgniarka wreszcie mi go przyniosła, był
cały różowiutki i pachniał pudrem. Spojrzałam na niego
i pomyślałam, że żadna siła mnie z nim nie rozdzieli. To
moje dziecko, część mnie. Dałam mu na imię Steven.

Ta nagła zmiana uczuć spowodowała mnóstwo pro-
blemów. Podpisałam już formularz, rodzice adopcyjni

z pewnością potwierdziłaby tę opinię, a każdy, kto po-
święci chwilę na kontemplację jego dzieł, zgodzi się z nią
całym sercem.

Posługiwanie się sztuką w celu medytacji nad Ewange-
lią jest uświęconym tradycją sposobem przybliżania się do
Chrystusa. Dziś nie musisz już nawet jechać do Włoch czy
Waszyngtonu. Wystarczy włączyć komputer, by z pomocą
bł. Fra Angelico stanąć u stóp krzyża razem ze świętymi.

Jem Sullivan
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zostali wybrani. Byłam jednak nieugięta i zdecydowana,
by zatrzymać przy sobie moje dziecko.

Gdy wróciłam do domu, matka wpadła w szał. Nie
mogła nawet zmusić się do tego, by spojrzeć na Stevena.
Powiedziała, że nie jest w stanie wziąć go na ręce, a po-
tem pożegnała się z nim. Gdy zakomunikowałam jej, że
mam zamiar go zatrzymać, zaczęła płakać i błagać mnie,
bym wszystko raz jeszcze przemyślała. Byłam rozdarta,
ale nie zmieniłam zdania. Dziecko zostaje przy mnie.

Byłam całkowicie nieprzygotowana na huśtawkę emo-
cjonalną, która potem nastąpiła. Jednego dnia byłam zdecy-
dowana go zatrzymać, a następnego rozglądałam się wokół
i widziałam bezsens moich marzeń. Zadawałam sobie wciąż
te same pytania. Jak zdołam jednocześnie wychowywać dziec-
ko i utrzymywać dom? Kto będzie się nim zajmować, gdy
pójdę do pracy? Moja matka nie chciała, a ojcu nie mogłam
w żaden sposób zaufać. W tamtych czasach nie było doto-
wanych żłobków, a ja nie miałam nawet wózka. Musiałam
zatem pożyczyć go od sąsiadki. Dostałam również ubranka
dla dziecka. Dzięki Bogu, że miałam pokarm; mogłam za-
pewnić mu przynajmniej regularne jedzenie.

W końcu sytuacja zmusiła mnie, by spojrzeć rzeczywi-
stości w twarz. Jedyną istotną rzeczą było dobro mojego
dziecka. Zdałam sobie sprawę, że jego potrzeby są dużo
większe niż moje. Rozejrzałam się po naszym obskurnym
domu, popatrzyłam na moją biedną, bezbronną matkę i ojca,
który miał tyle problemów. I wtedy podjęłam najtrudniejszą
decyzję w życiu. Muszę oddać moje maleństwo. Z płaczem
przekazałam tę wiadomość pracownicy opieki społecznej.
Rodzice adopcyjni nadal pragnęli zabrać Stevena.

Dwudziestego czwartego stycznia 1958 roku owinę-
łam synka w piękny biały szal, założyłam mu na rączkę
srebrną bransoletkę, którą dla niego kupiłam, i mocno
przytuliłam. Miałam wrażenie, że każda najmniejsza na-
wet cząstka mej istoty przepływa do jego ciałka. Nigdy
przedtem nie czułam tak wielkiej miłości.

Pracownica opieki społecznej pojawiła się u mnie ze
współczującym uśmiechem na twarzy.

- Biedna Beryl - powiedziała i delikatnie wyjęła Steve-
na z moich ramion.

Patrzyłam, jak idzie w górę ulicy, a potem skręca
i znika za rogiem. To był koniec, nie było już mojego synka.

Żadne słowa nie są w stanie opisać, co czułam przez
kilka następnych tygodni. Był to nieustający potok łez,
gniewu, a nawet myśli o samobójstwie. Przez trzy mie-
siące dzwoniłam raz w tygodniu do biura opieki społecz-
nej, a potem robiłam to od czasu do czasu przez następne
dwa lata. Po prostu nie mogłam przestać. Dostawałam
listy od urzędniczki z wiadomościami o Stevenie. Jego
nowi rodzice darzyli go wielką miłością; tak wielką, że
rok później adoptowali dziewczynkę, by miał rodzeństwo.
Byłam wdzięczna za wiadomości, że jest zdrowy i kocha-
ny, ale to nie było w stanie uleczyć mojego

złamanego serca i zagłuszyć wielkich wyrzutów su-
mienia.

Rzuciłam się w wir pracy. Stałam się perfekcjonistką
i bezustannie musiałam sobie udowadniać, jaka jestem
dobra we wszystkim, co robię. Moja osobowość uległa
całkowitej przemianie.

Odnowiłam znajomość z Timem i po kilku latach po-
stanowiliśmy się pobrać. W końcu jednak się rozstaliśmy.
Miałam wówczas trzydzieści cztery lata.

W styczniu 1972 roku poznałam Matta i okazało się,
że jesteśmy pokrewnymi duszami. Gdy zapytał, czy za
niego wyjdę, zgodziłam się bez wahania. Dwa miesiące
później wzięliśmy ślub.

Matt i ja byliśmy dla siebie stworzeni. Jedyną rzeczą,
która zakłócała nasze stosunki, był brak dzieci. Matt je
uwielbiał i pragnął zostać ojcem. Niestety, lekarze powie-
dzieli mi, że na skutek komplikacji podczas porodu mam
jedną szansę na milion, by znowu zajść w ciążę. Byłam
z tego powodu głęboko zrozpaczona; ta straszna myśl stale
czaiła się gdzieś w mojej podświadomości.

Pewnego razu podczas wakacji bardzo źle się poczu-
łam. Myślałam, że to zatrucie pokarmowe. Gdy wrócili-
śmy do domu, od razu poszłam do swojego lekarza. Za-
dzwonił do mnie kilka godzin później. Niezwykle poważ-
nym tonem powiedział mi, żebym usiadła, gdyż ma dla
mnie niezwykle ważną wiadomość. Obawiałam się naj-
gorszego. Po bardzo długiej chwili milczenia powiedział:

- Beryl, jesteś w ciąży!
Nie wierzyłam własnym uszom. Pomyślałam, że to

jakaś pomyłka. Ale to nie była pomyłka, naprawdę spo-
dziewałam się dziecka! Matt i ja nie posiadaliśmy się
z radości, tak samo jak i moja owdowiała matka.

Dziewięć miesięcy później urodził się nasz syn. To był
dla mnie prawdziwy cud. Czułam się odkupiona. Czu-
łam, że dano mi drugą szansę. Zostałam pobłogosławio-
na następnym dzieckiem.

Gdy opadło podniecenie i wszystko się uspokoiło, po-
myślałam o tamtym zimnym styczniowym dniu 1958 roku.
Będąc wówczas na dnie rozpaczy, zostałam zmuszona
przez los, by oddać mego pierworodnego. Po raz pierw-
szy od tamtej chwili pozwoliłam sobie na pewną myśl.
Wyobraziłam sobie radość, którą musieli odczuwać przy-
brani rodzice, gdy po raz pierwszy zobaczyli tamtą ma-
leńką pomarszczoną istotkę. I ten dreszcz, gdy po raz
pierwszy wzięli ją na ręce i nazwali synem. Właśnie wte-
dy zdałam sobie sprawę, że wszystkie rzeczy i zdarzenia
mają ściśle określony cel swojego istnienia.

Przez czterdzieści lat bezskutecznie próbowałam od-
naleźć Stevena i będę to robiła tak długo, dopóki starczy
mi życia. Chcę mu po powiedzieć, że go kocham i że cel
jego życia został już osiągnięty. I to w dwójnasób.

Beryl Paintin
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ZRODZENI DO NOWEGO ŻYCIA
Chrystus jest prawdziwym Bogiem i w pełni nowym

Człowiekiem, który odnawia wszystko, łączy w sobie stare
i nowe dzieje, czyni jednością obie części ludzkości, stwa-
rza z dwóch rodzajów ludzi jednego nowego człowieka
(Ef 2,14-15). W Nim odkrywamy najgłębszy sens historii
i dziejów świata. Zmartwychwstały Pan napełnia nas no-
wym życiem i swoją mocą, zachęca, aby dążyć „do tego,
co w górze” (Kol 3,2), aby wejść na drogę zbawienia,
a tym samym przyjąć godność nowego człowieka.

Pytamy, jak być nowym człowiekiem - podobnie jak
Nikodem, który nocą przyszedł do Jezusa i usłyszał, że
ten, kto chce ujrzeć królestwo Boże, musi narodzić się
powtórnie (J 3,4). Jak to uczynić, czy powtórnie wejść do
łona swej matki? Nie ma takiej konieczności, nawet gdy-
by ta droga okazała się możliwa. Trzeba narodzić się
„z wody i z Ducha” (J 3,5) - odpowiedział Nikodemowi
Jezus. Nowym człowiekiem jest ten, kto pozostaje w Chry-
stusie. „Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać”
(J 15,4) - mówi Jezus, przywołując obraz krzewu winne-
go. Przyjąwszy „naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu”,
mamy „zapuścić w Nim korzenie i na Nim dalej się budo-
wać” (por. Kol 2,6-7).

Prawda o nowym człowieku wymaga dopełnienia. Jeśli
nowy człowiek ma się w nas narodzić, musimy otworzyć się
i poddać działaniu łaski, czyli przyjąć Ducha Świętego i być
włączonym w misterium ludu Bożego, jakim jest Kościół.
Kościół jest bowiem „łonem matki”. W sakramencie chrztu
rodzi nowego człowieka poprzez zanurzenie go w śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa oraz namaszczenie Duchem
Świętym. Odtąd nie żyjemy już dla siebie i nie umieramy dla
siebie. Żyjemy dla Pana i należymy do Niego (Rz 14,7).
Staliśmy się nowym człowiekiem w Chrystusie.

CZŁOWIEK ŚWIĄTYNIĄ DUCHA
Od momentu chrztu nowy człowiek staje się świąty-

nią Ducha Świętego, zostaje wszczepiony w drzewo życia,
przyobleczony w Chrystusa i zobowiązany do życia peł-
nią Misterium Paschalnego. Duch Święty otwiera nas na
nowe życie w Chrystusie, natomiast nam w udziale przy-
pada to życie rozwijać. Droga ku temu, co nowe, zaczyna
się od zwleczenia z siebie „starego człowieka” z jego uczyn-

NOWY CZŁOWIEK W CHRYSTUSIE
Zmartwychwstały niesie radość i pokój

Powszechne odnowienie natury i człowieka, powtórne narodzenie to odwieczna tęsknota i nadzieja całej
ludzkości. Intuicyjnie każdy z nas pragnie świata pięknego, pod każdym względem doskonałego, a przede wszyst-
kim odnowionego. My, chrześcijanie, wierzymy, że to Jezus Chrystus, który za nas umarł i zmartwychwstał,
daje nowość naszemu życiu. Jak ważna jest to prawda, potwierdza św. Paweł Apostoł: „Jeżeli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). To właśnie wyda-
rzenie wielkanocnego poranka i pustego grobu, do którego przygotowujemy się corocznie w Wielkim Poście,
wnosi nowość w egzystencję ludzi, świata i całej skażonej grzechem natury. To Chrystus w swym zbawczym
dziele urzeczywistnia prawdę zawartą w Izajaszowym proroctwie: „oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową
ziemię” (Iz 65,17), potwierdzoną w Apokalipsie, w słowach Zasiadającego na tronie: „Oto czynię wszystko
nowe” (Ap 21,5).

kami. Odrzucając wszelki występek, złość, gniew, zapal-
czywość, nieprawość i zadając śmierć temu, „co przyziemne
w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy
i chciwości” (Kol 3,5.8), pielgrzymujemy ku Bogu, który
nas wzywa do pełni człowieczeństwa w Chrystusie. Prawo
miłości, które jest więzią doskonałości, a właściwie meta-
prawem, staje się podstawową zasadą tego, kto chce za-
smakować nowości życia. Od momentu Zmartwychwsta-
nia prawda o naszej nieprawości nie jest dla nas ostatnim
słowem. Jesteśmy przeobrażeni w Chrystusie, obleczeni
łaską, a właściwie nią nieustannie uprzedzani na drodze
podążania za Panem. Zrodzony w Chrystusie nowy czło-
wiek staje się żywą przestrzenią, miejscem zamieszkania
Ducha Bożego rozlanego w naszych sercach od momentu
chrztu świętego (Rz 5,5).

WYZWOLENI Z MOCY GRZECHU
Jak wyraża się i manifestuje nowość życia w ludziach

prowadzonych mocą Ducha Świętego? Co dzieje się we
wnętrzu nowego stworzenia odrodzonego w Chrystusie?
Homo novus, czyli nowy człowiek żyjący według Ducha,
jest świadom swojej godności dziecka Bożego i pragnie dać
się prowadzić Parakletowi. W jego wnętrzu płyną strumie-
nie wody żywej i rozkwita miłość do Zbawiciela. Ten, kto
jest dzieckiem Boga, doświadcza nade wszystko głębokiego
wyzwolenia - nowy człowiek to ktoś obdarzony wolnością.

Dar wolności w Duchu Świętym to łaska wyzwolenia
z grzechów i niemocy duchowej. Gdy Chrystus pokonał
śmierć i grzech, „darował nam wszystkie występki, skre-
ślił zapis dłużny” (Kol 2,13- 14) starodawnej winy i od-
tąd śmierć - w rozumieniu duchowym - nie ma do nas
dostępu. Zostaliśmy wyzwoleni z największej tragedii
naszej egzystencji, a tym samym przywróceni do życia.

Darowana wolność nie jest zachętą do wejścia na drogę
bezmyślnej samowoli czy jakiejś duchowej anarchii. Wy-
zwolony przez zmartwychwstałego Pana chce żyć w wol-
ności dziecka Bożego, nie poddając się w niewolę grze-
chu (Rz 6,6). Mimo skłonności do upadku i powtarzają-
cych się odejść, kiedy powraca, za każdym razem doświad-
cza wyzwolenia i umocnienia, jakie daje łaska wyrażona
w znaku sakramentalnego przebaczenia. Dzień po dniu
jest uwalniany od więzów słabości.
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Jeśli ktoś z nas czy osób nam
bliskich doświadczył spętania czy
wręcz zniewolenia, wie, jak cen-
nym darem jest uwolnienie. Uwol-
nienie to nie tylko usunięcie przez
Boga określonych wpływów złe-
go ducha na nasze życie. To wy-
dobycie nas ze zranień, uwikłań
czy konsekwencji działań starego
człowieka. Uwolnienie dokonuje
się najczęściej na drodze stale
i systematycznie podejmowanego
wysiłku twórczej przemiany du-
chowej i otwierania się na Bożą
łaskę. Jego owocem jest „uwalnia-
jące odcięcie” od całej naszej hi-
storii upadków i związanych z nimi
duchowych zawirowań.

W nowym człowieku, prowadzo-
nym przez Ducha Świętego, zostaje
przełamana tragedia zniewolenia grzechem. Otrzymuje on
nową tożsamość dziecka Bożego. A „jeżeli jesteśmy dzieć-
mi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzi-
cami Chrystusa” (Rz 8,17). Dlatego smakując darowaną
wolność, z wdzięcznością za dar przybrania za synów
możemy wołać do Boga „Abba, Ojcze”! (Rz 8,15).

RADUJCIE SIĘ W PANU!
Radość, do której zachęca św. Paweł (Flp 4,4), nie

jest tożsama ze stanem wesołości i rozbawienia, wywoła-
nym przez żart, komedię czy jakiś telewizyjny program
rozrywkowy. Współcześnie istnieje cały przemysł rozryw-
kowy wychodzący naprzeciw takim oczekiwaniom. O ile
sama potrzeba rozrywki i wywołania stanu odprężenia
nie jest czymś złym, o tyle permanentne ludyczne nasta-
wienie powinno niepokoić. Obserwacja wielu trendów
współczesności skłania do wysunięcia wniosku, że to, co
ma wywołać radość, bywa, niestety, bardzo płytkie, a co
za tym idzie - także krótkotrwałe. Nierzadko śmiech ma
wywołać kpina czy szyderstwo z czyjejś słabości, co jest
nie do zaakceptowania i nie ma nic wspólnego z praw-
dziwą radością.

Dzieje nowego człowieka zaczynają się od słów „Ra-
duj się, łaski pełna” (por. Łk 1,28), którymi archanioł
Gabriel pozdrawia Maryję. Bóg, który jest Miłością,
oznajmia Niepokalanej - nowemu stworzeniu - radosną
nowinę o wkroczeniu Chrystusa w dzieje ludzkości. Sło-
wo Boże w licznych miejscach potwierdza fakt doświad-
czania uszczęśliwiającej radości w momencie objawiania
się Boga. I tak Elżbieta i skryty pod jej sercem Jan weselą
się w Duchu Świętym, rozpoznając w Maryi Matkę Pana.
„Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” - wyśpie-
wuje Maryja (Łk 1,39-47). Podobnie jest z odnowionymi
w Chrystusie, śpiewającymi pieśń radości za wielkie dzie-
ła, które Pan uczynił w ich życiu.

RADOŚĆ OWOCEM WY-
ZWOLENIA

Zasadniczy powód do radości
wynika z faktu darowania win
i wewnętrznego wyzwolenia. Pod-
czas gdy stary człowiek trwa w za-
smuceniu i towarzyszącym mu
przygnębieniu, nowy człowiek do-
znaje radości owocującej pokojem.
Radosna wieść wyrażona w wiel-
kanocnym „Alleluja” rozjaśnia
smutną rzeczywistość naszych cza-
sów. Radość doświadczenia daru
Wielkiej Nocy powoduje, że nowy
człowiek nie daje się zepchnąć po-
nownie w otchłań bojaźni i smut-
ku. Radość, podobnie jak wolność,

jest także darem Ducha Świętego. Jak
nauczał św. Jan Paweł II: „Tylko Duch

Święty daje głęboką radość, pełną i trwałą, do
której tęskni każde ludzkie serce. Człowiek jest istotą stwo-
rzoną do radości, nie do smutku”.

Radość jest darem trwałym, doświadczanym również
w sytuacjach trudnych, nierzadko przepełnionych cierpie-
niem. Głębia Bożej radości pozwala trwać w tym stanie
mimo doświadczania bólu, trudności, poczucia krzywdy
czy odrzucenia.

MISJA NOWEGO CZŁOWIEKA
Mówiąc o kondycji nowego człowieka, należy wska-

zać na jeszcze inne dary, którymi Pan obdarza swoje przy-
brane dzieci. Nowy człowiek żyje miłością, która jest nie-
ustannie rozlewana w jego sercu przez Ducha Świętego
(Rz 5,5), ukierunkowując go na Boga, który sam jest
Miłością. Duch Święty obdarza nas także pokojem, a prze-
cież „do życia w pokoju powołał nas Bóg” (1 Kor 1,3).
„Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł” (Flp,4,7),
już teraz jest dostępny dla tych, którzy porzucili to, co
stare, i podążają za Barankiem.

Często uduchowienie kojarzy się nam z zastygnięciem
w kontemplacji i bezruchu. W autentycznym doświadcze-
niu chrześcijańskim jest inaczej. Nowy człowiek, bogaty
w dary złożone w jego wnętrzu, rozpoznaje talenty i ak-
tywnie angażuje się w przemianę świata zarówno w skali
makro-, jak i mikrospołeczności. Jest obecny w świecie
polityki, kultury, a także na „nowych areopagach”, szcze-
gólnie w świecie mediów. Powołany, aby być „solą zie-
mi” i „światłem świata” (Mt 5, 13-14), zabiega o nowy
kształt tego, co doczesne, przyczyniając się tym samym
do budowy królestwa Bożego.

Zagubienie i smutek, odejście od Boga i wynikająca
z tego faktu rozpacz to rzeczywistości, które krępują sta-
rego człowieka. Przyjmując łaskę Pana i żyjąc darami Du-
cha Świętego (Ga 5,22-23), nowy człowiek doświadcza
wyswobodzenia ku wolności. A zatem trwajmy w niej i nie
poddawajmy się na nowo pod jarzmo niewoli! (Ga 5,1).

Ks. Artur Radacki
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TREŚĆ PIERWSZEJ TAJEMNICY
Fatimska wizjonerka, s. Łucja, tak napisała w swo-

ich wspomnieniach: „A więc tajemnica składa się z trzech
odmiennych części. Pierwszą więc była wizja piekła. Pani
nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się
znajdować w głębi ziemi, widzieliśmy w tym morzu de-
mony i dusze jakby były przezroczystymi czarami lub bru-
natnymi żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci.
Unosiły się w pożarze, unoszone przez płomienie, które
z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu. Padały na
wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, bez
wagi, w stanie nieważkości, wśród bolesnego wycia i roz-
paczliwego krzyku. Na ich widok można by ogłupieć
i umrzeć ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe
kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt. Lecz i one były
przejrzyste i czarne. [...] Następnie podnieśliśmy oczy ku
naszej Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze smut-
kiem: «Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzesz-
ników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się
to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, ;
nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy»”.

DLACZEGO PRAWDA WIARY,
W FATIMIE STAJE SIĘ TAJEMNICĄ?
Pierwsza część fatimskiego sekretu, dotycząca wizji

piekła, nie budzi obecnie szczególnego zainteresowania.
Długie oczekiwanie na ujawnienie treści nieznanej trze-

NIEWYGODNA PRAWDA O FUNDAMENTACH WIARY
Pierwsza część fatimskiej tajemnicy

Bardzo często mówiąc o Fatimie, nawiązuje się do treści tak zwanej fatimskiej tajemnicy. Pamiętajmy jednak, iż
pod tym określeniem kryje się kwestia trzech części tejże tajemnicy. Zdarza się bowiem, iż zapomina się o pierwszej
i drugiej części fatimskiego sekretu, a jedynie podejmuje się trzecią część, która została ujawniona dopiero w roku
2000. Stanowią one jednak dość ciekawą i spójną całość, która jest niezwykle wymowna w swoim przekazie.

ciej części tajemnicy przysłoniło w pewnym sensie fakt
i sens dwóch pozostałych. Dwie pierwsze części sekretu -
tak naprawdę można powiedzieć - zostały jedynie przyjęte
do wiadomości. Czy ktoś z nas zastanawiał się jednak nad
faktem: dlaczego wizja dotycząca piekła była przedmio-
tem treści sekretu? Mówimy tu o prawdzie, która należy do
fundamentów katolickiej wiary, a w Fatimie stała się przed-
miotem tajemnicy. Czy rzeczywiście wszystko tu jest oczy-
wistością? Dlaczego prawda dotycząca piekła stała się ta-
jemnicą? Dlaczego Piękna i Dobra Pani, która przyszła
z Nieba, ukazała dzieciom coś tak przerażającego?

Siostra Łucja opisała wizję piekła dopiero w 1942
roku - w 25. rocznicę fatimskich objawień - na prośbę
biskupa Leirii. Siła doznań związana z tym doświadcze-
niem z roku 1917 była tak wielka, iż - jak wspominała -
można by umrzeć ze strachu, gdyby nie obecność Matki
Bożej i Jej zapewnienie, że zabierze widzących do nieba.
„Przerażeni, podnieśliśmy oczy do naszej Pani, szukając
u Niej pomocy, a Ona pełna dobroci i smutku rzekła do
nas: Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych
grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić
na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.
Ujawnione treści, jak wspominał o. Valinho, kuzyn
s. Łucji, zostały natychmiast poddane ostrej krytyce.
„Zwłaszcza ze strony światłych teologów, którzy twier-
dzili, że jest to widzenie anachroniczne, związane ze sta-
rymi tradycjami, ale nie poparte konkretnymi prawdami
teologicznymi”.
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KIERUNEK INTERPRETACJI
WSKAZANY PRZEZ S. ŁUCJĘ
Czy nakreślony obraz rzeczywistości świata po-

tępionych w pierwszej części sekretu jest prawdzi-
wy? Czy ukazany w opisie wygląd demonów rze-
czywiście jest taki w dosłownym znaczeniu? Na te
pytania nie znajdziemy odpowiedzi, gdyż nie to było
istotą przesłania. Otóż „niezależnie od tego, jakie
jest piekło, z pewnością ono istnieje i dla naszej Pani
stanowi przedmiot wielkiego zmartwienia. Pokazu-
je je w swoim przesłaniu, prosząc wiele razy o mo-
dlitwy i ofiary dla nawrócenia grzeszników” - do-
daje z wielką prostotą s. Łucja, wskazując kierunek
interpretacji. Łatwo skupić się jedynie na treści sa-
mego zapisu, zapominając, iż celem wizji nie było
zaspokojenie ludzkiej ciekawości. Piekło jest - i to
jest pierwsza fundamentalna prawda. Czy jednak dziś real-
ność piekła i działania złego jest prawdą wiary akcepto-
waną przez wszystkich wierzących? Wydaje się, że podej-
ście chociażby do posługi egzorcystów staje się aż nader
wymowne. Po co burzyć spokój, straszyć, przypominać to,
co złe. Jakże częste jest takie myślenie. Nie można przecież
budować zdrowej pobożności na strachu, ale nie można jej
również budować na fikcji i ułudzie, szukając za wszelką
cenę „świętego spokoju”. Zastanówmy się: czy i my, ludzie
wierzący, nie ulegamy czasem tym współczesnym prądom?
„Niektórzy ludzie, nawet pobożni, nie chcą dzieciom mó-
wić o piekle, żeby ich nie przerażać, ale Bóg nie zawahał
się pokazać go trojgu dzieciom, z których jedno miało zale-
dwie 8 lat” - tak oto z perspektywy minionych lat postrze-
gała s. Łucja rolę wizji piekła w procesie formowania su-
mienia i pobożności.

Dlaczego jednak prawda będąca fundamentem chrze-
ścijańskiej wiary stanowiła początkowo przedmiot sekre-
tu? Otóż treść przywołanej wizji była tajemnicą „według
wyraźnego nakazu Matki Bożej” - pisała s. Łucja do pa-
pieża Piusa XII. Pytamy jednak dalej: dlaczego? Intere-
sującej odpowiedzi udzielił portugalski jezuita, ks.
L. Gonzaga. Zwraca on uwagę na powszechną trudność
dotyczącą wyrażenia i zinterpretowania w ludzkim języku

doznań mistycznych. „W przy-
padku Fatimy trudność, nawet
jeśli jest mała, to jest tym po-
ważniejsza, że osobami widzą-
cymi były dzieci analfabeci,
z bardzo wąskim bagażem po-
jęć i jeszcze uboższym słownic-
twem. Łucja miała tego świa-
domość, kiedy napisała, że
«milczenie nakazane przez
Dziewicę było dla nich wielką,
naprawdę opatrznościową
łaską. Jeśli musieliby mówić
w 1917 roku, z ich ograniczo-
nymi pojęciami i brakiem słow-
nictwa wobec gęstwiny inkwi-

zytorów niezgadzających się między sobą, to zrobiliby ta-
kie zamieszanie, że być może popsuliby dzieło Boże»”.

PRAWDA POZWALAJĄCA
INACZEJ SPOJRZEĆ NA ŚWIAT
Tego rodzaju uzasadnienie, choć interesujące, nie daje

jednak odpowiedzi co do celu ukazania dzieciom tak prze-
rażającej wizji. Kolejną podpowiedz znajdujemy w ostat-
niej - nieukończonej - książce s. Łucji „Przesłanie z Fati-
my”. Wizjonerka w ten sposób odniosła się do przywoła-
nych treści: „Nie wiem, czy to dlatego, abyśmy lepiej zro-
zumieli potrzebę składania Bogu ofiar oraz modlitwy za
nawrócenie grzeszników, nasza Pani chciała pokazać nam
piekło w świetle ogromnego Bożego Jestestwa; być może
również dlatego, iż wiedziała, że w przyszłych czasach
prawda ta zostanie negowana lub poddana w wątpliwość”.
Oto jeśli usunie się prawdę dotyczącą grzechu, realności
potępienia i piekła, a jakże często chce się te treści dzisiaj
ukrywać za zasłoną milczenia, wówczas jakże płytko i błęd-
nie interpretuje się świat i to, co się dzieje wokół nas. Sło-
wa Piusa XII z 1943 roku stają się aż nader wymowne.
Czy mamy dziś odwagę, by w taki oto sposób spojrzeć na
tragedię II wojny światowej? „Nie wystarczy modlić się,
wzywać pomocy Jezusa, pośrednictwa Maryi. Trzeba, by

wszyscy poznali i uznali, że ta wojna, która wyda-
je się największą od początku świata, jest ostatecz-
nie nie czym innym, jak najzasłużeńszą karą z po-
wodu obrażania Bożej sprawiedliwości. Rozum
ludzki, zadufany w swoje siły, odmówił należnego
Bogu posłuszeństwa. Ludzie zaniedbali religię,
całkiem ją zlekceważyli. Nakazy religii odrzucili
jako niegodne siebie i swoich czasów. Dążyli jedy-
nie do wygód, do bogactw, rozkoszy. To zemściło
się, gdyż kiedy usunie się świętość i religię, nastę-
puje wielkie zamieszanie w życiu i gwałtowne za-
burzenia”.

Realność piekła i działania osobowego zła, to
trudne prawdy dla współczesnego człowieka za-
nurzonego w tym, co doczesne. Jednak są one
konieczne, by dostrzec prawdziwy obraz życia
i świata.

ks. Krzysztof Czapla SAC, Zakopane
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PRZYGNĘBIENIE
- ZNAK NASZYCH CZASÓW
W naszym otoczeniu są osoby, które z natury przeja-

wiają skłonność do popadania w stan smutku czy przy-
gnębienia. Nie oznacza to, że czynią to z rozmysłem, nie-
jako wywołując tego typu doświadczenia w sobie. Po-
dobnie jak niektórym bliżej do entuzjazmu, tak innym
zdecydowanie bliżej do melancholii. Pesymizm, który nie-
odłącznie wiąże się z długotrwałym doświadczeniem smut-
ku czy niepokoju, jest przykrym stanem psychiki. Z przy-
gnębieniem zmaga się wielu ludzi, próbując sobie z nim
jakoś radzić. Jest to dla nich prawdziwy krzyż.

„Nerwicowa osobowość naszych czasów” - tak okre-
śliła kondycję psychiczną ludzi XX wieku amerykańska
psychoanalityk Karen Horney. Do postawienia takiego
rozpoznania upoważniła ją masowość występowania róż-
nego typu nerwic, których rdzeniem jest lęk. Dziś, przy-
glądając się pewnym trendom kulturowym i analizując
opisy specjalistów różnych dyscyplin, można zauważyć,
że całe grupy społeczne „smutnieją” wręcz na potęgę. Nie
chodzi o jakąś „modę na depresję” czy o medialne nagła-
śnianie problemów osób zblazowanych czy znudzonych
.życiem w luksusie, które swój obniżony nastrój wyrów-
nują używkami. W przywołanych raportach zastanawia,
a właściwie przeraża liczba osób „zapadających się
w siebie”, pogrążających się w smutku. Dlatego niektó-
rzy określają osobowość naszych czasów jako depresyjną.

Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Odpowiedzi,
a może raczej hipotez, jest wiele. Smutek jest najczęstszą
reakcją na przeżywane przez nas tragedie lub życiowe dra-
maty, co wydaje się zupełnie zrozumiale. U wielu smutek
wywołuje frustracja spowodowana rozczarowaniem zwią-
zanym z rozpadem relacji małżeńskich czy rodzinnych.

Są też inne powody. Otóż okazuje się, że przemysł
rozrywki tak bardzo nie rozwesela. Może nawet jest od-
wrotnie. Im więcej blichtru, wzbudzanej sztucznie rado-
ści, ekscytacji, tym bardziej w głębi, kiedy ustanie „show”
i towarzyszący mu zgiełk, do głosu dochodzi poczucie
osamotnienia i dogłębny smutek.

Depresja to też gorzki finał - ujmując w wielkim skró-
cie - zaangażowania zawodowego zakończonego sytuacją
wypalenia. Funkcjonowanie według idei: „dla mnie praca
to całe życie”, nierzadko kończy się rozgoryczeniem. Je-

śli praca nie nadała sensu mojemu życiu – a paradoksal-
nie tak dzieje się nagminnie - rodzi się poczucie przegra-
nej i wewnętrzne zasmucenie.

Także erozja postaw moralnych i związany z tym kry-
zys wartości powodują przygnębienie i smutek duchowy.
Smutek bowiem pojawia się lam, gdzie brakuje wartości
i celów życiowych, a przede wszystkim fundamentalnych
odpowiedzi na temat sensu życia. Prawdą jest to, co po-
wiedział św. Augustyn: „niespokojne jest serce człowie-
ka, dopóki nie spocznie w Bogu”.

ZASMUCENIE KU WZROSTOWI
„Smutek, który jest z Boga, dokonuje zbawiennego

nawrócenia” (2 Kor 7,10) - tymi słowami Apostoł Naro-
dów poucza mieszkańców gminy korynckiej. Właśnie „za-
smucenie się po Bożemu”,

o czym czytamy w dalszej części listu św. Pawła, pro-
wadzi do pokuty połączonej z odrazą do grzechu, wywo-
łuje bojaźń, a także - w efekcie - potęguje tęsknotę za
Bogiem i umacnia w dążeniu do Niego. Można więc mó-
wić o smutku dobrym. Jeśli warto kogoś zasmucić, to tyl-
ko po to, aby wszedł na drogę wewnętrznej przemiany
i zwlókł z siebie człowieka starego. „Zasmuciliście się ku
nawróceniu” (2 Kor 7,9) - dlatego właśnie św. Paweł nie
żałuje, że swoim nauczaniem wywołał taki stan. Rozpo-
znał bowiem dobre owoce płynące z chwilowego zasmu-
cenia, jakie przeżyli Koryntianie, to jest radość związaną
z ponownym wejściem na drogi Boże.

Smutek - przypadłość wrażliwców czy naturalny stan naszego wnętrza? Zagadnienie to doczekało się wielu ana-
liz, szczególnie z zakresu psychologii i psychoterapii, gdyż wiąże się z problematyką zaburzeń depresyjnych albo
jeszcze ogólniej - ze stanami obniżenia nastroju. Jednak czy smutek należy traktować jedynie jako przykry i trudny do
przezwyciężenia stan psychiczny? Czy zapobieganie i leczenie tego stanu, rozwijającego się aż do depresji, wiąże się
przede wszystkim z wdrożeniem odpowiedniej terapii? Analizy czysto psychologiczne raczej nie wyczerpują proble-
mu, choć wydają się wielce pomocne w jego zrozumieniu. Ponieważ smutek jest zagadnieniem bardzo złożonym,
uchwycenie jego natury wymaga głębokiego namysłu. Antropologia kultury, socjologia, etnologia czy różne dziedziny
sztuki to dyscypliny, które dostarczają interesujących opisów smutku. Również teologia, a szczególnie teologia du-
chowości, podejmuje ten problem.

Nas interesuje przede wszystkim smutek jako stan ducha, jego przyczyny oraz skutki w sferze duchowej człowie-
ka. Jak zatem powstaje smutek i jak go przeżywamy? Czy powinniśmy o smutku mówić jedynie negatywnie,
a w związku z tym bronić się zawsze przed nim, czy też w przeżyciu tego stanu można dostrzec jakieś pozytywy?

SMUTEK STAREGO CZŁOWIEKA
Od przygnębienia do radości w Panu
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Podobnie analizuje smutek św. Franciszek Salezy,
który genialną katechezę na ten temat zawarł w dziele
„Filotea”. Podążając tokiem jego rozważań, znajdujemy
konkluzję, że dobry smutek wywołuje dwa dobre skutki,
mianowicie: miłosierdzie i pokutę. Niestety, znacznie czę-
ściej naszym udziałem jest zły smutek.

SMUTEK A GRZECH
Psychologiczne intuicje związane z przekonaniem, że

smutek jest zasadniczo stanem negatywnym, pokrywają
się z rozeznaniem duchowym. Św. Franciszek Salezy
w przytaczanym dziele wyróżnia aż sześć negatywnych
skutków smutku: „lękliwość, lenistwo, gniew, zazdrość,
zawiść i niecierpliwość”. Długotrwały i intensywny smu-
tek jest niezwykle groźny dla życia duchowego, dlatego
należy starać się go przezwyciężyć, najlepiej zanim za-
właszczy naszą duszę.

Zamęt psychiczny i duchowy, jaki smutek wywołuje,
stanowi swoiste wrota dla grzechu. Właśnie w stanie me-
lancholii duchowej z większą łatwością budzi się w nas,
czasami latami uśpiona, fundamentalna skłonność do grze-
chu. Skoro smutek „mąci duszę”, stajemy się mniej od-
porni na słabości, a tym samym nasza dyspozycja woli
staje się ograniczona. Osoby pogrążone w smutku są bar-
dziej podatne na ataki złego ducha. Próbuje on smutkiem
napełnić przestrzeń naszego wnętrza, szczególnie wtedy,
gdy staramy się czynić dobro lub wejść na drogę ducho-
wej przemiany, odchodząc od grzechu. Oskarża nas, nie-
pokoi, wywołuje odczucie, że Bóg nie przebaczy nam
naszych grzechów. Smutkiem chce sparaliżować nasze
wnętrze i osłabić w nas zdolność działania.

Na ten fakt powinny zwrócić uwagę osoby, które
szczególnie skrupulatnie analizują stan swego sumienia,
często rozpoznając grzech ciężki, nawet gdy nie został on
popełniony.

Namysłowi nad grzechem i naszymi upadkami po-
winno towarzyszyć zawsze jednoczesne wołanie o prze-
baczenie oraz głęboka ufność w Boże miłosierdzie. Kon-
frontacja z upadkiem czyniona bez braku odpowiedniej
„duchowej osłony” może poważnie zaniepokoić nasze
sumienia i wywołać smutek, który trudno przezwyciężyć.
Często właśnie brak właściwego, zdrowego duchowo od-
niesienia do grzechu prowadzi do skrupułów, a te do przy-
gnębienia.

Zdaniem św. Franciszka Salezego za naszym przy-
gnębieniem stoi duch złośliwy, który jest z natury „smut-
ny i ponury, a tym samym chce, aby inne stworzenia były
podobne do niego, czyli smutne i melancholiczne”. A za-
tem smutek wywołuje w nas wewnętrzny niepokój, za-
mieszanie, rodzi lęki. W życiu psychicznym obciąża umysł,
paraliżuje władze poznawcze, osłabiając przy tym wolę,
a szczególnie odwagę i męstwo. Wskazując destruktywne
duchowe skutki zasmucenia, św. Salezy ujmuje problem
metaforycznie: „Jak ostra zima, która pozbawia ziemię
wszelkiego piękna i zwierzęta trapi mrozem, tak smutek
odbiera duszy wszelką przyjemność, czyni ją jakby bez-
władną i bezsilną w każdej z jej władz”. Czy istnieją ja-
kieś sposoby, aby pokonać ten stan duchowego odrętwie-
nia spowodowanego smutkiem? Po jakie konkretnie środ-
ki sięgnąć?

ZŁOŻYĆ SMUTEK W BOŻE DŁONIE
Jak wynika z naszych rozważań, długotrwały smutek

jest stanem niezwykle niebezpiecznym i groźnym w skut-
kach dla duchowej kondycji człowieka. Przezwyciężenie
tego stanu ducha jest zwykle procesem bardzo powolnym,
którego pozytywne efekty widać dopiero po dłuższym
czasie. Wychodzenie ze smutku wiąże się z trudem i cier-
pieniem zarówno sfery psychofizycznej, jak i duchowej.
Św. Franciszek Salezy proponuje, aby w tej sytuacji nie-
zwłocznie zasięgnąć duchowej rady spowiednika czy prze-
wodnika duchowego, wyznając mu szczerze, jaka jest
nasza sytuacja duchowa i z czym przyszło nam się zma-
gać. Niewykluczone, że w tym zmaganiu i przywracaniu
dobrostanu duchowego pomocna, wskazana czy wręcz
konieczna okaże się pomoc psychologa lub psychiatry.

Bardzo ważne jest też otoczenie, czyli grupa bliskich
ludzi, dająca wsparcie przez modlitwę i zaangażowaną obec-
ność. Wypróbowanym i nie do przecenienia środkiem jest
modlitwa zanoszona do miłosiernego Boga z prośbą o po-
ciechę, radość a nade wszystko o wyzwolenie ze smutku.

Czytając św. Salezego, znajdujemy zachętę, by mo-
dlić się „pobożnie wzdychając”, śpiewać podnoszące na
duchu pieśni, recytować psalmy, nie zważając na oschłość
i początkowy brak pocieszenia. Nie ustawać, nie tracić
ufności oraz konsekwentnie, z uporem trwać przy Panu.
Wśród pouczeń Salezego znajdujemy też radę, aby w sta-
nie smutku oddawać się pracy fizycznej, co umożliwi od-
wrócenie uwagi od „przedmiotu smutku”. Wskazanie to
jest zgodne ze współczesnymi propozycjami, aby w sta-
nach obniżenia nastroju czy depresji podjąć jakiś wysiłek
fizyczny, na przykład pójść pobiegać, umyć okna, skopać
ogródek.

„Uczęszczanie do Komunii świętej jest wybornym
środkiem na smutek, ponieważ pokarm anielski wzmac-
nia serce i podnosi ducha” - tak swoje rady wieńczy św.
Franciszek Salezy, zachęcając, aby zawsze oddawać się
w Boskie ręce i cierpliwie prosić o uwolnienie od smutku.

Smutek duchowy, u którego podstaw leży oddzielenie
człowieka od Boga, poważnie ogranicza i utrudnia roz-
wój właściwie w każdej płaszczyźnie. Dlatego trudno nam
zadać śmierć „staremu człowiekowi” i smutkowi, który
zasiewa w nas złośliwy duch. A ujmując pozytywnie, droga
„ku nowemu człowiekowi” wiedzie przez wyzwolenie się
od niepokoju i smutku, które odbierają nam radość z życia
i faktu bycia dzieckiem Bożym.

Ks. Artur Radacki



20   Nasza Wspólnota

W dawnych czasach wygląd stołu wielkanocnego -
co w pewnym sensie jest oczywiste, zależał od zamożno-
ści domu. Inaczej wyglądał stół wielkanocny chłopa,
szlachcica, magnata i mieszczanina. W biedniejszych do-
mach do kościoła zanosiło się jedynie chleb, kiełbasę, tro-
chę mięsa i jaj, podczas gdy stoły bogaczy pełne były szy-
nek, mazurków, marcepanów, jajeczników, kołaczy, macz-
ników i serowców. Te ostatnie to krakowska specjalność;
gospodynie niechętnie zdradzały ich recepturę i sposób
przygotowania.

Długą tradycję - szczególnie na południu naszego kra-
ju ma zupa ze święconych pokarmów. Tam właśnie nazy-
wa się ją święconką, święceliną, bądź chrzanówką. Składa
się ona między innymi z mięs i wędlin. Dodatkiem jest
chrzan, masło, serwatka, czasami czosnek i ziemniaki.

Na stołach, według staropolskiej kuchni, zawsze znaj-
dzie się miejsce dla mazurków i babek. Ich pieczenie i zdo-
bienie było ważnym wydarzeniem. Trudno jednak wyja-
śnić kwestię pochodzenia mazurków. O ile babka jest two-
rem typowo polskim, tak przy mazurkach etnografowie
doszukują się podobieństwa z kuchnią turecką. Coraz czę-
ściej widuje się na wielkanocnych stołach torty. Tradycje
jedzenia tortów przywiozła z Włoch królowa Bona.

Każdy region Polski charakteryzuje się odmiennymi
zwyczajami kulinarnymi. Na wschodnich rubieżach wy-
piekano drożdżowe słodkie bułeczki, zwane paskami.
W kujawskim święconym nie mogło zabraknąć, obok chle-
ba, jaj, soli, kiełbasy, także chrzanu i maślanego baranka
z oczami z pieprzu.Dla Łemków ważną rolę pełnił ogrom-
ny chleb, zwany paschą lub paską.

Roman Reinfus, w książce „Śladami Łemków” wspo-
mina, że kobiety podczas wypiekania chleba, który miał
często do 80 cm średnicy, podskakiwały, aby lepiej wy-
rósł. W tradycji prawosławnej, paschą nazywano albo
święcone przynoszone do cerkwi, albo tradycyjny sernik
w kształcie ostrosłupa. Wykonany był z białego sera oraz
przystrojony rodzynkami i inicjałami XB (Chrystus Zmar-
twychwstały).

WIELKANOC PO STAROPOLSKU
Jak Polska długa i szeroka przy wielkanocnym stole wszyscy podzielimy się jajkiem, ale niektórych potraw

skosztujemy tylko w wybranych regionach. Zobacz, jakie dania znajdziesz na stołach w różnych częściach Polski?

Z okolic Cieszyna pochodzą zaś tzw. murzyny, czyli
smaczne drożdżowe bułeczki z zapiekaną szynką lub kieł-
basą. Specjał ten przygotowywany był przez protestanc-
kich chłopów specjalnie na Wielkanoc.

Oprócz tradycyjnych potraw wielkanocnych, bardzo
ważną rolę pełni baranek paschalny. Według zwyczaju
figurkę umieszczano na stole na żywej łączce, czyli na
rzeżusze lub owsie.

W XVI wieku baranek był naturalny, pieczony na
rożnie. Od XVII jego miejsce zajmują figurki, wykonane
z czekolady, cukru, ciasta, a nawet gipsu. I tutaj można
doszukać się różnic wynikających z zamożności . Na bo-
gatych dworach stół zdobiło zwierzątko zrobione ze zło-
ta, srebra, porcelany albo drogich kamieni.

Jednak, bez wzglądu na zamożność domu, głównym
składnikiem święconego zawsze jest jajko. Według Gra-
żyny Pyli, kustosza w krakowskim Muzeum Etnograficz-
nym - wiąże się to z symboliką jajka jako znaku rodzące-
go się życia, płodności i słońca. Pięknie zdobione jaja mają
bardzo bogatą tradycję na Ziemiach Polskich. Muzeum
Etnograficzne im Seweryna Udzieli w Krakowie posiada
największą i najstarszą kolekcję pisanek w Polsce. Liczy
ona ponad 8.000 obiektów, z których najstarsze pochodzą
z końca XIX wieku. Reprezentują one wszystkie regiony
Polski, a także ziemie Słowian wschodnich oraz innych
krajów europejskich.

POLSKIE PRZYS£OWIA LUDOWE NA KWIECIEÑ
Kwiecieñ, plecieñ, bo przeplata, trochê zimy, trochê lata.
Kiedy w kwietniu s³onko grzeje, wtedy ch³op nie zubo¿eje.
Ciep³y kwiecieñ, mokry maj, bêdzie ¿ytko jako gaj.
Pogody kwietniowe - s³oty majowe.
Deszcze czêste w kwietniu wró¿¹, ¿e owoców bêdzie du¿o.
Gdyby w kwietniu nie pada³o, to owoców bêdzie ma³o.
Kwiecieñ co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
Jak przygrzeje s³onko, przejdzie kwiecieñ ³¹k¹.
Choæ i w kwietniu s³onko grzeje, nieraz pole œnieg zawieje.
Jeœli w kwietniu pszczo³y lataj¹, to d³ugie ch³ody siê zapowiadaj¹.
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Niedziela Palmowa, rozpoczynająca wielki tydzień,
wiązała się z obrzędem poświęcenia palm, które jeszcze
w latach niezbyt odległych nazywano w Iwoniczu bagnię-
tami. Każdy dorastający chłopiec za punkt honoru sta-
wiał przygotowanie wcześniejsze odpowiedniego materiału
na iwonickie bagnięta. Nazwa „bagnięta„ dotyczyła miej-
scowych bazi (rosnących na bagnach), które musiały być
specjalnego, delikatnego drobnego gatunku, w jak najdłuż-
szych pędach. One dominowały w całej wiązance, która
w Iwoniczu od nich brała nazwę. Oprócz bazi (bagniąt)
musiała być kłokoczka, rzadko rosnąca we wsi. Jej naj-
młodsze pręty były podobne do trzciny, którą na urągo-
wisko dano Panu Jezusowi w czasie męki zamiast berła.
Konieczne było tzw. krzyżowe drzewo. Były to srebrne
pręty pochodzące ze specjalnego gatunku tarniny. Gałąz-
ki jałowca z ostrymi igiełkami miały wyrazistą wymowę
(korona cierniowa Pana Jezusa), gałązki cisa (te trzeba
było kupić na jarmarku w Krośnie) nawiązywały swoją
rzadkością do drzew Ogrodu Oliwnego. Ostatnim dodat-
kiem była palma, wiechetki kwiatu tzw. trzciny
łąkowej. Wszystko to odpowiednio ułożone,
w głównym trzonie po prze-wiązaniu sta-
nowiło swoistą miotełkę, z której naj-
bardziej wystrzeliwały bagnięta. Niektó-
rzy chłopcy przynosili do kościoła istne
snopki złożone z kilku bagniąt, które po
poświęceniu roznosili po rodzinie, spo-
dziewając się nagrody.

W dawniejszych czasach, z poświęconymi
bagniętami obchodzono chałupę naokoło, nie omijając obo-
ry, żeby choroby i zarazy były dalekie od ludzi i zwierząt.

We właściwym czasie wielkopostnym, dziewczęta wy-
siewały owies w ziemi, umieszczoną w odpowiednich na-
czyniach, by zakiełkował i wyrósł jako ruń zielona, będąca
tłem dla stawianego w środku baranka wielkanocnego, pie-
czonego z ciasta w domu, czy cukrowego kupionego na jar-
marku. Podobnie i kościelny wysiewał owies w dużych
skrzynkach, ustawianych później dla dekoracji w Bożym
Grobie. Gospodynie w czasie wzmożonego poszczenia od-
kładały większe ilości masła i ulewały w szklankach po musz-
tardzie lampki oświetlające grób w kościele. Czyniły to zresztą
przez cały rok, dostarczając w ten sposób światła do ko-
ścielnej wiecznej lampki. Chłopcy rozglądali się za karbi-
dem i odpowiednim sprzętem do wielkanocnego strzelania.

W Wielki Czwartek, po przeniesieniu Pana Jezusa
do ciemnicy, iwoniczanie tłumnie i długo w nocy nawie-
dzali Go tam adoracyjnie. Pobożna ta tradycja zakorzeni-
ła się szczególnie od czasów ks. Podgórskiego, który
w dobudowanej górnej kaplicy św. Krzyża i św. Fran-
ciszka urządzał ciemnicę z piękną i dużą figurą Pana Je-
zusa przy słupie uwiązanego, dłuta Józefa Aszklara. Po
adoracji Najświętszego Sakramentu obchodziło się figu-
rę na kolanach, całując stopy, kolana i ręce Pana.

W Wielki Piątek suszono w szczególny sposób. Na
ten dzień przygotowywano w kościele Grób Boży. Od prze-
szło 60-ciu lat nieprzerwanie wystawiane są kulisy gro-
bowe wykonane dla iwonickiego kościoła w 1938 r. przez

WIELKANOCNE  ZWYCZAJE IWONICZAN
siostrę Kazimierę Tkacz - felicjankę. W nabożeństwie
wielkopiątkowym uczestniczył zawsze oddział miejsco-
wej Ochotniczej Straży Pożarnej, która w 2000 r. przeży-
wała stuletnią rocznicę swego istnienia. Strażacy w galo-
wych mundurach wkraczali do świątyni z pocztem sztan-
daro-wym, by po przeniesieniu Pana Jezusa do grobu,
objąć przy nim straż aż do Rezurekcji. Oprócz swoistej
służby Bożej,  strażacy stanowili  także i atrakcję; gdy
zmiana warty zmieniała się przy donośnym dźwięku trąbki
sygnałówki. W latach nasilającego się ateizmu komuni-
stycznego czyniono odgórne naciski na iwonickich „fa-
jermanów, by zrezygnowali z kościelnego strażowania.

Zdecydowana postawa całego składu osobowego, wraz
ze złożeniem mundurów, ostudziła gorliwość przedstawicie-
li władzy ludowej. Stanowili go, między innymi: Gazda Jó-
zef, Gładysz Józef, Jakubowicz Józef, Jakubowicz Stanisław,
Janik Stanisław, Kandefer Mieczysław, Rygiel Karol, Wilk
Władysław, Kenar Władysław, Kowalski Stanisław, Pyter
Józef, Winiarski Stanisław, Nycz Jan. W noc wielkopiąt-

kową iwoniczanie całymi rodzinami długo szli do Krzyża
i do Bożego Grobu na adorację.

W dawniejszych czasach istniało takie
iwonickie przekonanie, iż w Wielki Pią-
tek nie trzeba zajmować się przędzeniem,
żeby Panu Jezusowi do ran nie narzucać
paździerzy. Porzekadło zaś tego dnia mó-

wiło: „W Wielki Piątek gdy rosa, sadź pi-
chotę (fasolę), siej prosa.”

Wielka Sobota była dniem dalszego na-
wiedzania Grobu Bożego i święcenia pokarmów wielka-
nocnych, z licznym udziałem dzieci. Święcone składało się
z jaj (pisanek), chleba, kiełbasy, sera, masła, chrzanu, soli,
octu. Podstawowym składnikiem do malowania pisanek
były w Iwoniczu zewnętrzne koszulki cebuli. Ze święcone-
go ognia na nabożeństwie wieczornym chłopcy wyciągali
węgle i niedopalone tarnie. Część wkładali do flaszek
z poświęconą wodą, a część wtykano do grządek zasadzo-
nych cebulą, żeby jej kruczki nie pożarły. Poświęconą wodą
żegnano się, pito ją i kropiono budynki z polami.

Przed Rezurekcją, już od północy rozlegały się wy-
strzały. Wszyscy gromadnie spieszyli do kościoła na pro-
cesję obchodzącą trzy razy kościół dookoła przy rado-
snym biciu dzwonów, ostrej strzelaninie i mocnym śpie-
wie: „Wesoły nam dziś dzień nastał„. Po Mszy św. wy-
głodzeni pędzili do domu, żeby podzielić się święconym
jajkiem, złożyć wielkanocne życzenia i dołożyć reszty ze
święconego. W ciągu obu dni świątecznych chłopaki strze-
lali na każdym kroku z karbidu i z siarki w tzw. kluczach.
Czasami żołnierze będący na urlopach przywozili coś
mocniejszego. Poniedziałek Wielkanocny był dopiero
dniem wzajemnych zaproszeń i gościn.

Na tle naszego współczesnego życia dostrzegamy, iż
wiele elementów rodzimej tradycji Wielkiego Postu i Wiel-
kanocy w naturalnym biegu zaginęło, inne stały się nie-
zrozumiałe. Przeto warto je odświeżyć przed kolejnymi
świętami, by zbawczą radość wielkanocną można było
przeżywać również w odniesieniu do tradycji ojców.

Ks. Zbigniew Głowacki
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Ten sam tytuł nosi i współcze-
sna świątynia wybudowana w 1878
r. z fundacji miejscowego dziedzi-
ca Karola Klobassy i działającego
na tym terenie naszego wielkiego
rodaka Ignacego Łukasiewicza.
W tej pięknej neogotyckiej świąty-
ni, w centralnym ołtarzu bocznej
lewej nawy, umieszczona jest czci
godna osobliwość. Stanowi ją nie-
wielkich rozmiarów obraz Pana Je-
zusa Kobylańskiego, odmalowane-
go na płótnie. W każdy piątek przed
tym obrazem odprawiana jest Msza
św. wotywna w połączeniu z na-
bożeństwem ku czci Ukrzyżowane-
go. Po prawej stronie ołtarza, opra-
wiony w ramkę, wisi dokument -
manuskrypt, który wyjaśnia istotę
osobliwości skromnego obrazu,
a także powstały kult.

Dokument ten powstał w cza-
sie konfederacji barskiej, w 1772 r., kiedy wojska polskie
stacjonowały w zręcińskim dworze. Oto jego najistotniej-
szy fragment: „My niżej na podpisie wyrażeni poprzysię-
gamy na Rany Zbawiciela, i to sprawiedliwie pod sumie-
niem i wiarą zeznajemy, iż mając popas z komendą naszą
całą pułku W. Imci Pana Rudnickiego pułk. ziemi przemy-
skiej, widzieliśmy wyobrażenie Pana Jezusa Kobylańskie-
go na płótnie odmalowanego, któren to obraz już stary,
zbrukany, na ścianie był przybity w Zręcinie we dworze,
na folwarku, dnia siedemnastego maja w roku 1772, krwa-
wym potem pocił się zacząwszy od twarzy i na piersiach
krople krwawe wystąpiły, nareszcie wyobrażenie w krwa-
wych bardzo gęstych kroplach stanęło. Co jako naszemi
własnemi oczami widzieliśmy, na to się dla lepszej rękami
naszemi własnemi podpisujemy”.

Powyższy tekst podpisało wyraźnym nazwiskiem imie-
niem piętnastu żołnierzy na czele z rotmistrzem ziemi przemy-
skiej Kaniowskim - niepiśmienni przy swoich nazwiskach kładli
znak krzyża. Złożoną przez nich przysięgę, a także własne
świadectwo „... i sam na oczy moje widziałem trzeciego dnia
znaki na tymże obrazie...” potwierdza w Zręcinie dnia 31
maja 1772 r. pułkownik Rudnicki. Relacje o osobliwym zda-
rzeniu, a także samą przysięgę naocznych świadków odbierał ksiądz
Franciszek Podlewski, kapelan wojska ziemi przemyskiej. Dodaje
on, że oprócz świadków wymienionych z nazwiska „Inszych zaś
wielu nie dostawało i nie było na ten czas, bo z inszą poszli komendą,
którzy toż samo widzieli i gotowi duszą i ciałem poprzysiąc po tysiąc-
kroć razy, bo byli aktualnymi spektatorami...”

Ukrzyżowany Pan Jezus w obrazie Kobylańskiego
ze Zręcina, a współczesna rzeczywistość

Zręcińskie doświadczenia
polskich żołnierzy – konfedera-
tów barskich, walczących o su-
werenność Rzeczypospolitej,
były zapewne swoistą nagrodą
i pocieszeniem w ich beznadziej-
nej walce, a przede wszystkim
umocnieniem wiary w obecność
Ukrzyżowanego Zbawiciela
w  ich przyszłej niedoli i cierpie-
niu, na tle zbliżającej się zabor-
czej niewoli polskiego narodu.

Konfederacja barska uważa-
na jest za pierwsze narodowe
powstanie zbrojne. Została za-
wiązana jeszcze przed zaborami
przez patriotów 29 lutego 1768
r. w twierdzy Bar na kresach
wschodnich. W tym czasie Pol-
ska była państwem prawie cał-
kowicie zależnym od carskiej
Rosji. Ta zależność utrwaliła się

za panowania króla Augusta III Sasa (1733-1763), a do
tragedii rozbiorowej państwa doprowadziła za ostatniego
władcy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Historycy
słusznie uważają, że konfederaci uświadomili współcze-
snym i potomnym, z kim i o co walczą, jakie wartości
powinny cechować polskiego patriotę, a szczególnie to,
że wątek patriotyczny polskiego narodu związany jest
z religijnym. Warto wiedzieć, że hasło konfederatów brzmia-
ło: „cała nasza płaca to Chrystus i Opatrzność Jego naj-
świętsza”. – Czyż to nie historyczne przesłanie na naszą
współczesną rzeczywistość, kiedy komisarze unijnej Euro-
py usiłują iść śladami carskiej Rosji wobec Polski?

Od tamtych wydarzeń minęły przeszło dwa wieki.
Przeżywamy kolejny Wielki Post w naszym chrześcijań-
skim życiu. Ten święty czas zawiera w sobie  całą historię
i aktualne „życie” Świętego Znaku Krzyża; poniżenie,
uświęcenie, znalezienie, podwyższenie, znaczenie nim dróg
ludzkiego życia i ludzkich serc. Wypada w nią włączyć
przeżycia polskich żołnierzy, a także aktualny kult Krzy-
ża Świętego w Zręcinie.

Na tle współczesnej walki z Krzyżem Świętym (szcze-
gólne wydarzenia przed pałacem prezydenckim, a także
profanacje na deskach warszawskiego teatru) a także
wobec rozmaitych manipulacji świętym Znakiem - niech
przedstawione powyżej zdarzenia, osoby i słowa będą
przyczynkiem do wzrostu naszej chrześcijańskiej wiary.
W tym znaku zwyciężysz!

Ks. Zbigniew Głowacki

W odległości 6 km na południowy zachód od Krosna, w widłach rzek Jasiołki i Bóbrki, położona jest duża wieś
Zręcin. Najwcześniejsze wzmianki historyczne o Zręcinie pochodzą z początku XIII wieku, wskazując na cystersów
opactwa w Koprzywnicy koło Sandomierza jako na założycieli tej osady. Na początku XIV wieku istniał dekanat
z siedzibą w Zręcinie, do którego i Biecz należał, i Jasło. Z relacji Jana Długosza wynika, że wieś ta będąca własnością
klasztoru koprzywnickiego posiadała drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Męczennika.
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WIADOMOŚĆ
Śmierć jeno pozorem jest zwanym życiem; przez tych,

którzy budzą się, zdejmując zasłonę iluzji.
Percy Bysshe Shelley

Nigdy nie zapomnę tego zimowego dnia, gdy dostałam
wiadomość od mojej córki. Było to trzy lata temu, a ona od
dwóch miesięcy była mężatką. Właśnie wróciła z wizyty
u lekarza i koniecznie chciała mi coś powiedzieć.

- Mamo, czy możesz wpaść do mnie? - Usłyszałam głos
córki na mojej automatycznej sekretarce.

Czy mogę wpaść? Sekretarka nie zdążyła jeszcze prze-
winąć taśmy z wiadomością, gdy byłam już w samochodzie.
Moja świeżo poślubiona córka chciała mi coś zakomuniko-
wać. Cóż to mogło być innego, jak wiadomość, że pewnie
wkrótce pojawi się w naszej rodzinie mała, śliczna istotka.
Jadąc samochodem, uśmiechałam się do swoich myśli; moja
córka będzie miała dziecko. Mój mąż i ja zbliżaliśmy się do
pięćdziesiątki. Jak na dziadków byliśmy więc całkiem mło-
dzi i mogliśmy jeszcze dużo oferować córce i zięciowi.

Zanim dojechałam pod jej dom, miałam już w głowie
całą listę prezentów, jakie kupimy dziecku. Wjechałam na
pobocze i zobaczyłam stojącą na ganku córkę. Nie zdążyłam
jeszcze dobrze wysiąść z samochodu, gdy wpadła mi w ra-
miona, cała zapłakana.

- Och, mamo!
No tak, pomyślałam, burza hormonów. To takie cudow-

ne. Moja kochana córeczka będzie miała dziecko.
- Mamo... Ja jestem chora.
Nagle poczułam, jak serce przestaje mi bić, zatrzymuje

się ze zgrzytem niczym zatrzymana tępą igłą płyta winylo-
wa.

Po wielu konsultacjach diagnoza się potwierdziła. Moja
córka miała leukemię, czyli raka krwi. Przez następne trzy
miesiące dowiedziałam się o tej chorobie więcej, niż kiedy-
kolwiek bym chciała. Wszyscy, cała rodzina, postanowiliśmy,
że pokonamy tę chorobę. Mój mąż i zięć okazali mnóstwo
miłości i wsparcia, a nasza trzynastoletnia córka była nieod-
łączną towarzyszką swej starszej siostry. Przesiadywała z nią
całymi godzinami i czytała jej najróżniejsze rzeczy. Słyszała
kiedyś, że śmiech wzmacnia system odpornościowy, więc
wynajdywała najśmieszniejsze teksty, jakie znała. Oglądały
także filmy i programy rozrywkowe. Nieraz słyszałam wybu-
chy śmiechu dochodzące z sypialni, często nawet w nocy.
Wszyscy staliśmy się sobie bardzo bliscy. Zapomnieliśmy
o dawnych sporach; teraz wszelkie różnice przestały mieć
jakiekolwiek znaczenie. W obliczu tej tragedii liczyła się tyl-
ko miłość i jedność rodziny.

Córka musiała odzyskać zdrowie i nikt nie dopuszczał
do siebie innych myśli. Zdeterminowani i uzbrojeni we wza-
jemną miłość, zajęliśmy się kwestią transplantacji szpiku
kostnego. Wszyscy poddali się badaniom, które miały wyka-
zać, czy ktoś z nas nadaje się na dawcę. Powiedziano nam, że
znalezienie takiej osoby wśród krewnych znacznie zmniej-
sza możliwość odrzucenia nowych komórek przez organizm.
No i bingo! Okazało się, że nasza młodsza córka może być
dawcą. Byliśmy ogromnie szczęśliwi.

Miasto Nadziei w Duarte, w Kaliforni, to wspaniałe miej-
sce, a pracownicy tego szpitala to doskonali fachowcy. Na
początku myślałam, że to tylko kwestia przeszczepu i będzie
po sprawie. Pobiorą komórki, wszczepią je i koniec. Ale szyb-
ko wróciłam do rzeczywistości. Przed zabiegiem córka mu-
siała przejść koszmar chemioterapii. A to oznaczało dosłow-
ne zmiażdżenie systemu odpornościowego. Chodziło o zmi-

nimalizowanie możliwości odrzucenia przeszczepu. Moja cór-
ka omal nie przypłaciła tego życiem. Straciła swoje piękne
włosy i nie mogła nic jeść. Chudła w oczach. Ponieważ jej
system odpornościowy już praktycznie nie istniał, musiała
leżeć w sterylnym namiocie. Zanim mogliśmy tam wejść, mu-
sieliśmy przejść przez cały rytuał: mycie, wkładanie steryl-
nych fartuchów, rękawic i masek chirurgicznych. Jej mąż i ja
zmienialiśmy się, siedząc przy niej i trzymając ją za rękę,
zanim zasnęła. Łzy kapały nam po policzkach, gdy patrzyli-
śmy na to wychudzone ciało.

Dzięki Bogu, córka zaczęła wracać do siebie. Powoli,
z każdym dniem, było coraz lepiej. Przez cały rok cieszyliśmy
się jej dobrym samopoczuciem, w pełni kosztując dar zdro-
wia. Ale niecały rok później znów byliśmy w Mieście Na-
dziei. Procedura transplantacji jest bardzo wyczerpująca i nie
stosuje się jej często u jednego pacjenta. Teraz córka miała
drugą szansę.

Byłam dumna, że tak dzielnie to wszystko znosi. Ponie-
waż była już weteranką, chodziła po oddziale ze swoją kro-
plówką i pocieszała pacjentów.

- Wiesz, mamo, to bardziej pomaga mnie niż im - ma-
wiała.

Między lekarzami, pacjentami i rodzinami istniała nie-
powtarzalna nić porozumienia.

Po czterech latach i trzech transplantacjach było już ja-
sne, że nic innego nie można zrobić. To było wszystko, czego
potrafiła dokonać medycyna. Były to już także granice wy-
trzymałości mojej córki. Nigdy nie powinno być tak, że to
matka musi chować swoje dziecko. Ale wiedziałam też, że
teraz jedyną rzeczą, jaką mogę dla niej zrobić, to być z nią
wtedy, gdy będzie podążać w ramiona aniołów. Ja wydałam ją
na świat, widziałam pierwsze sekundy jej życia, więc będę
z nią w momencie, gdy będzie z niego odchodziła.

Wzięłam ją do domu, by miała w swych ostatnich chwi-
lach tak dobrze, jak to tylko możliwe. Czytałyśmy, oglądały-
śmy i studiowałyśmy wszystko, co tylko można było znaleźć
o życiu i śmierci. Wydawało mi się, że to przynosi jej wielką
ulgę i bardzo ją interesuje. I znów wszyscy byliśmy razem.
Rozmawialiśmy, śmialiśmy się i płakaliśmy. To były najcen-
niejsze chwile, choć niestety chwile pożegnania.

Obie z córką najbardziej lubiłyśmy analogię dotyczącą
życia i śmierci, którą widziałyśmy w filmie. Tam życie wiecz-
ne przedstawiono jako rękawiczkę; rodzimy się, wkładając
rękę do rękawiczki. A śmierć to zdjęcie rękawiczki.

Moja najstarsza córka umarła spokojnie we śnie, z mę-
żem czuwającym przy boku. Na twarzy miała anielski spokój.
Wiedziałam, że wszyscy zrobili to, co tylko było można. Jej
cierpienie dobiegło końca. Zawsze to sobie powtarzam, zwłasz-
cza wtedy, gdy smutek i żal przekraczają już ludzką miarę.

Minęły dwa lata i odwiedzając jej grób, jak zwykle przy-
niosłam świeże kwiaty. Usiadłam i zaczęłam z nią rozmawiać.
Moja córeczka zawsze żyje w moim sercu. A tego dnia wspo-
minałam te wszystkie rozmowy, które wiodłyśmy na temat
życia i śmierci. Zastanawiałam się, gdzie ona teraz jest. Cóż,
przecież nikt tego nie wie, myślałam sobie. I nagle coś zoba-
czyłam, a serce zabiło mi żywiej. Na nagrobnym kamieniu
leżała rękawiczka. Podniosłam ją i zaczęłam płakać. Pracow-
nik cmentarza podszedł do mnie i zaczął przepraszać, że ją tu
zostawił.

- To przez pomyłkę, droga pani. Bardzo przepraszam.
I nagle moje serce wypełniła ulga; coś, czego nie czułam

od dnia jej śmierci. I w tym momencie wiedziałam już, że to
wcale nie była pomyłka.

M. Schneider
opowiedziane Zan Gaudioso
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„Udzielanie się”. Chór
Już w okresie unitarnym, równolegle ze szkoleniem teo-

retycznym i praktycznym, szło w parze dążenie ukierunko-
wania kleryków do pracy społecznej, czyli tzw. „udzielanie
się”. Podciągnięto tutaj takie rzeczy jak: chór i kółka zainte-
resowań. W dość krótkim czasie zdołano utworzyć i jedno
i drugie, chociaż nie w takim stopniu jak się spodziewano.
Znaczna cześć alumnów znała bowiem (została o tym poin-
formowana przez przełożonych w seminariach) smutne do-
świadczenia starszych kolegów i trzymała się od tego z dale-
ka. Pozostali zaś alumni, mimo perswazji i argumentów prze-
ciw, przystąpili i do chóru i „do kółek”. Mówili bowiem, iż
im w seminariach na ten temat nic nie mówiono. Zresztą sami
nie widzieli w tym fakcie nic złego. Początkowo wszystko wy-
dawało się niewinne i bezpieczne. Chór miał więc próby, człon-
kowie kółek swoje zajęcia, pozostali: „szmaty i miotły – chwyć”
i „szachowanie” korytarzy oraz ubikacji tak długo, jak tamci
mieli swe zajęcia. Przełożeni wcale się tego perfidnego sposobu
przekonywania nie zarzekali, ale z zawziętością i zjadliwością
zapowiadali następne „próby” dla przekonania opornych. Co-
dziennie też przed takimi „próbami” mawiali:

– Może komuś już się znudziło szachowanie, niech tylko
zapisze się do chóru, albo do kółek, to zostanie zwolniony.

W rzeczywistości, jeżeli chodzi o istnienie takiego chó-
ru, czy posz-czególnych kółek – to są one czymś dobrym.
Weźmy pod uwagę te całe kółka zainteresowań; turystycz-
ne, krajoznawcze, pingpongowe, szachowe, dżudo, bry-
dżowe, filatelistyczne, piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki
ręcznej, fotoamatorskie, radio techniczne, historyczne, geo-
graficzne, etc. Same w sobie są ciekawe i pociągają mło-
dych ludzi. Na pewno każdemu przydałoby się poznać
dziedzinę, której jeszcze w ogóle nie znał.

Patrzmy jednak, co ta sceneria kryje. Chodziłoby o to,
by jak najdalej odciągnąć myśli alumnów od właściwej
mu dziedziny, potem jego intencje, a na końcu czyny. Ktoś
może powiedzieć, że przez to kółko znalazł swoje hobby.
A przecież każdy człowiek powinien je mieć. Tak, ale hob-
by musi iść w parze ze studiami, musi być rozumnie go-

KLERYCKIE WSPOMNIENIA
ZE SŁUŻBY W LUDOWYM WOJSKU POLSKIM

W LATACH 1965 – 1967 c.d.

Klerycy na przepustce wojskowej w Seminarium Duchownym w Przemyślu, 1966 r.
dzone z właściwą pracą. Nie zawsze hobby pokrywa się
z przedmiotem studiów, czy wykształceniem człowieka.
Ponadto wszelkie kółka, nie ze swej istoty, ale ze skutków
mających nastąpić, wpływały na rozbicie jedności kle-
ryckiej i wzajemnego zrozumienia.

Myli się ten, kto mówi, że tam gdzie są klerycy w wojsku
razem, nie ma większej różnicy niż w seminarium. Jest róż-
nica i to poważna, a polega ona przede wszystkim na tym, że
trzoda jest ta sama, ale pasterzy właściwych jej brakuje. Stąd
też rodziły się wszelkie nieporozumienia, rozbicia jedności,
bo trudno było uznać racje kolegi, chociażby były one nawet
właściwe. – On jest taki sam jak i ja, dlaczego ma mi narzu-
cać swoje zdanie? Niemniej jednak wybijały się czasem pewne
grupy, które narzucały swoje zdanie i ogół jakoś się bez-
wiednie przystosował do tego. Jeżeli chodzi o chór, to istniał
i działał, ale po pół roku rozwiązał się sam. Kiedy bractwo
zostało parę razy wywiezione na akademie wiejskie, które to
akademie „przekształcały się” w zabawy – przejrzano i zro-
zumiano sytuację.

Przysięga
W takiej to mniej więcej atmosferze ubiegały ostatnie

dni „unitarnego” i 19 grudnia odbyła się uroczysta przy-
sięga wojskowa. Wszystko do niej zostało przygotowane
„na połysk” i potem całe uroczystości wypadły szumnie
i doskonale. Jeden tylko moment uroczystości stał się nie-
miłym zgrzytem w tej całości, a mianowicie – przemó-
wienie okolicznościowe, którego treść dotyczyła właśnie
niedawnego „Orędzia”. Wypowiedziane w wielkiej nie-
nawiści do Kościoła, pośrednio uderzyło i w nas.

Po uroczystościach oficjalnych można było się spo-
tkać z gośćmi, oprowadzić ich po miejscu zakwaterowa-
nia, a potem wyjść na pierwszą przepustkę do miasta.
Dzień przysięgi upłynął szybko i trzeba było wracać do
koszar. Po przyjściu przygotowano dla nas jeszcze jedną
niespodziankę – rzeczywiście dziwną: obieranie ziemnia-
ków. Co według zwyczaju nigdy nie czynił rocznik przy-
jęty. Zazwyczaj dla pułku obierało się je nie na kilogra-

Ks. Zbigniew Głowacki
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my, ale na setki kilogramów dziennie i właśnie w dniu tak
uroczystym do godz. 3.00 nad ranem. Dlaczego myśmy
to robili i jeszcze w takim dniu – oto jest pytanie.

Kontakty z diecezją
Wiele radości i zadowolenia przynosiły wizyty ks. prefekta

Błaszkiewicza w czasie służby wojskowej. Razem z korespon-
dencją są chyba najbardziej jasnym dowodem łączności alum-
nów z seminarium i odwrotnie. Dlatego też niezapomniane
będą dla nas dowody pamięci ze strony księży przełożonych
i kolegów w szczególności. Częste listy czcigodnego księdza
rektora Michała Jastrzębskiego, przychodzące bardzo regu-
larnie, paczki na święta, „załączniki” (drobne kieszonkowe)
od przełożonych seminarium duchownego przy wszystkich
odwiedzinach. Chociaż na pewno te materialne dowody pa-
mięci ustępowały tej najdoskonalszej pomocy, jaką była ciągła
pamięć w modlitwach; też ze swej strony miały ten czynnik
podtrzymujący człowieka na duchu. A jednak o nas pamiętają!
Każdy list przychodzący z seminarium był widziany przez
wszystkich i niejednokrotnie dały się słyszeć słowa: „Patrzcie,
do nich to piszą i pamiętają zawsze, u nas jakoś to słabo wy-
chodzi”. Gdy na adres któregoś z alumnów pisał ks. biskup
ordynariusz, to był szczyt prawdziwej łączności i pamięci naj-
wyższego stopnia. W tym wypadku również byliśmy szczę-
śliwcami, gdyż ksiądz biskup ordynariusz Ignacy Tokarczuk
regularnie do nas pisał, w pięknych i prostych słowach. Po-
zwolę sobie niżej przytoczyć jeden z jego listów.

Moi Kochani Alumni
Serdecznie dziękuję Wam za przesłane mi życzenia

z okazji świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Radość
z dokonanego odkupienia roz-brzmiewa nadal w liturgii
dziś jeszcze w słowach alleluja, alleluja. Korzystamy bo-
wiem z tych łask, jakimi obdarza nas Chrystus zmar-
twych-wstały, który siedzi po prawicy Ojca. Odniósł bo-
wiem zupełne zwycięstwo nad trzema wrogami ludzkości –
szatanem, grzechem i śmiercią.

W codziennym obcowaniu z różnymi ludźmi widzicie
zapewne znaki i ślady zła, które gnieździ się niewidzialnie
w głębokościach serca ludzkiego. Nic innego nie może go
stamtąd usunąć, jak tylko dobrowolnie przyjęta łaska, ofia-
rowana przez Jezusa Chrystusa. Wtedy dokonuje się nowe
zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. Oto dzieło
Odkupienia, do którego i Was Chrystus Pan zaprasza
i powołuje. Musicie więc, jako powołani widzieć teren przy-
szłej waszej pracy – ludzkie serca. Może nieraz zabrudzo-
ne, zimne, pyszne, zamknięte. Ale gdy łaska Boża je prze-
mieni w czyste, ogrzeje miłością, otworzy Prawdzie, wnet
napełnia się radością, która stanie się i Waszym udziałem.

Do tych liturgicznych radości dołącza się również świa-
domość bliskiego już powrotu, jak pisze Jan XXIII, z nie-
woli babilońskiej. Ziemia obiecana oczekuje Was, bo ocze-
kują kapłanów ludzie szukający prawdy i miłości, życia
wiecznego i Boga.

Wasi najstarsi koledzy już skończyli wykłady. Obecnie
czekają ich jeszcze egzaminy końcowe, rekolekcje i świę-
cenia kapłańskie. Otrzymają je w pierwszą niedzielę czerw-
ca w trzech miejscowościach: Przemyślu, Leżajsku i Czud-
cu. Wielu z nich było przed laty w tej samej sytuacji co
i Wy teraz. Wytrwale jednak dążyli do zamierzonego celu
i dziś już są bardzo blisko ołtarza i wnet powiedzą: Intro-

ibo ad altare Dei. To już nie marzenie, ale rzeczywistość…
Niech i Was na tej drodze umocni ta, która jest Matką

Jedynego Kapłana i Pośrednika Jezusa Chrystusa. Nie
możecie wprawdzie przybyć do Jej ołtarza, by śpiewać Jej
słowa uwielbienia w litanii, ale czyńcie to jednak w taki
sposób jaki jest dla Was obecnie dostępny, uświęcając Waszą
mod-litwą społeczność w której żyjecie i którą macie w pe-
wien sposób prowadzić przez Maryję Najświętszą Pannę do
Boga. Niech Was Ona strzeże i ma w swojej Opiece.

Na codzienny trud Waszego żołnierskiego życia z całe-
go serca Wam błogosławię.

bp Ignacy Tokarczuk

Wszystkie powyższe dowody pamięci i łączności, mają
duży wpływ na psychikę alumna, oderwanego od swoje-
go środowiska. Łączność ta jest szczególnie potrzebna na
samym początku tego oddalenia, bo człowiek wtedy znaj-
duje się jak słaby pływak na silnym prądzie. Oczywiście,
że w innych, następnych okresach służby ta łączność
wydaje się niezbędną.

Studium teologiczne
Szczególną formą łączności z seminarium dla alumna

w wojsku była również nauka przedmiotów teologicznych.
W okresie unitarnym oczywiście nie było mowy o jakiej-
kolwiek nauce, bo brak czasu i o książki też było trudno.
Z biegiem jednak czasu, kiedy życie wojskowe powoli się
ustabilizowało, można było o czymś podobnym pomy-
śleć. Nie wszyscy jednak chętnie zabierali się do nauki,
tłumacząc się tym, że ich władze seminaryjne nie popie-
rają takiej „sztukowanej nauki” – gdyż rzekomo jest to
studiowanie powierzchowne i niedokładne. W pewnym
sensie jest też i racja, bo przecież wykłady z danej dzie-
dziny zawsze są pomocą w studiach. Trzeba jednak wziąć
pod uwagę fakt, iż ucząc się aktualnie tylko jednego przed-
miotu, też można go opanować i przygotować do egzami-
nu. Nadrabianie w wojsku w swej istocie ma nie tylko
klerykowi ułatwić przyszłe studia w seminarium, ale
przede wszystkim ma go w ścisłym sensie łączyć z uczel-
nią. Psychika młodych ludzi jest bowiem taka, że jeśli nie
ma konkretnego zajęcia, szuka i chwyta to, co tylko pod
ręką się znajduje. Być może, że to „coś” nie jest niegodzi-
we, ale przynajmniej niepotrzebne dla kleryka.

Nauka wymaga wykorzystania czasu wolnego. Także
myśl i marzenia człowieka skierowuje ku przyszłości.

Najgorzej było dać przykład. Potem liczba uczących
się zaczęła wzrastać i właściwie pod koniec służby każdy
chyba, bardziej czy mniej skutecznie, grzebał w książkach,
notatkach, czy nawet skryptach. Najbardziej dogodnymi
przedmiotami do nauki były: historia Kościoła i patrologia
oraz przedmioty filozoficzne, gdyż blisko położony Wro-
cław dawał możliwość ewentualnych egzaminów. Znacz-
na część alumnów składała egzaminy u ks. bpa Urbana.

Przygotowanie egzaminu nie było rzeczą łatwą, po-
nieważ nigdy ten uczący się nie wiedział, czy akurat
w odpowiednim mu czasie będzie mógł „wyskoczyć na
przepustkę”, by zaliczyć egzamin. Otrzymać przepustkę
nie było łatwo, więc trudność ta jeszcze się potęgowała.
Dużo też zależało od wzajemnych relacji i układów w danej
drużynie. W wojsku wychodzili na przepustki jedni i ci
sami, bo byli najlepsi w wyszkoleniu i pracy społecznej.
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Skoro więc w danej drużynie zgłaszała się
na przepustkę większa ilość osób, dowód-
ca drużyny typował tych, względnie tego,
który miał najlepsze wyniki. Stąd też były
sytuacje, że jedni i ci sami chodzili zbyt
często, pozostali natomiast musieli siedzieć
w koszarach.

Ponieważ chcieliśmy taką sytuację za-
żegnać, bo przecież wszyscy mają jedna-
kowe prawo w niedzielę iść na Mszę św.,
więc zaszły między nami pewne umowy,
iż w każdą niedzielę będzie z danej druży-
ny zgłaszał się tylko i wyłącznie jeden
z nas, według kolejności, która umożliwi-
łaby sprawiedliwy podział przepustek i ko-
rzystne ich spędzenie.

Opierając się na tej umowie, gdy ktoś
przygotował w pewnym okresie jakiś eg-
zamin, to koledzy mogli mu odstąpić ko-
lejkę i w ten sposób wysiłek i przygotowa-
nie nigdy nie szły na marne.

Chociaż niejednokrotnie trzeba było poświęcić tej nauce
czas wolny, niekiedy potajemnie zarwać noc – jednak złoże-
nie takiego egzaminu dawało wielką satysfakcję i radość.

Były okresy, że można było trzymać kilka książek w szaf-
ce, a nawet skrypty. Lecz kiedy gdzieś tam odgórnie komuś
się coś przywidziało, rozpoczynała się istna nagonka na
wszystko, co było związane ze studiami teologicznymi. Cza-
sem książki nosiło się cały czas przy sobie „za pazuchą”,
czy nawet w szerokich wojskowych spodniach. W bardzo
mądry sposób zaczęła praktykować zdawanie egzaminów
grupa kolegów z seminarium pelplińskiego. Otóż porozu-
mieli się ze swoimi profesorami, którzy przyjeżdżali do ko-
szar na odwiedziny i przy okazji zdawali u nich uprzednio
przygotowane przedmioty. Przy tej okazji też i inni alumni
korzystali. I zdawali z pozytywnym wynikiem.

Księża kapelani
W wojsku nie tylko odwiedzali nas znajomi, nasi księża

przełożeni, ale także księża oficerowie „po fachu” – księ-
ża kapelani. Na czym polegała ich funkcja w LWP, trud-
no odpowiedzieć. Chyba byli tylko ze względów repre-
zentacyjnych utrzymywani. Który bowiem ze zwykłych
żołnierzy miał do tych dostojników dostęp? Przecież żoł-
nierz wcale nie wiedział, że tacy „goście” w ogóle ist-
nieją, nie mówiąc już o korzystaniu z ich „usług”.

W naszej kleryckiej jednostce zjawił się po raz pierw-
szy kapelan, zresztą na nasze wyraźne żądanie z okazji
świąt spędzonych w czasie służby wojskowej, pierwszych
świąt spędzonych poza domem rodzinnym (chodzi o Boże
Narodzenie 1965 r.). Był to ks. ppłk K. z Wrocławia,
stary weteran Ludowego Wojska Polskiego, który prze-
szedł szlak bojowy spod Lenino do Berlina. Przy powita-
niu zaznaczył, że przybył na wyraźne żądanie nasze, za
zgodą Warszawy, gdzie znajduje się dziekan generalny.
On to załatwił w MON to i przyszłe spotkania. Ks. K.,
chociaż starał się mówić serdecznie i ciepło, jednak trze-
ba przyznać, iż brać klerycka zachowywała w stosunku
do niego daleko idącą ostrożność i rezerwę. Zresztą temu
zjawisku nie ma co się dziwić. Sam fakt przyprowadze-nia
tego księdza przez naszych „polityczniaków” nasuwał pew-

ne wątpliwości i uprzedzenia. W swo-
ich słowach dosyć umiejętnie nam
współczuł, nawet mądrze pouczał, ale
gdy postawiono mu pytanie związane
z „Orędziem” (1965 - List biskupów
polskich do niemieckich) mocno „krę-
cił” i wyraźnego stanowiska nie zajął.
Nic dziwnego, przez cały czas jego pre-
lekcji (homilii?) obecni byli na sali poli-
trucy, którzy uważnie śledzili jego słowa.

Ogólnie jednak ks. K. wyglądał na
dobrego i poczciwego. Zresztą we Wro-
cławiu, gdzie pracował przy kościele
garnizonowym, księża tamtejsi wyraża-
li się o nim pozytywnie. To, że „był ich”
(tzn. po linii politycznej), jest jasne. Na
spotkaniu w koszarach ks. K. umożli-
wił nam wszystkim wyjście na przepust-
kę, aby w miejscowym kościele skorzy-
stać ze Spowiedzi i Komunii św. Miej-

scowi księża niechętnie odnosili się do wizyt kapelanów tak,
że szczególnie przy następnych wizytach wychodziły pew-
nego rodzaju nieprzyjemne zgrzyty (nie pozwolono im od-
prawiać Mszy św.). Pewnie, że uprzedzenia do księży „pa-
triotów” są wszędzie. Miejscowi księża ten swój stosunek
motywowali tym, że przecież oni stale spełniają opiekę du-
chową nad klerykami, zaś taki kapelan przyjedzie dwa razy
do roku i to wszystko. Jeżeli są tymi kapelanami, to niech się
częściej zainteresują koszarami. Niestety, księża kapelani
wojskowi odpowiadali, że to od nich nie zależy. Z przyjem-
nością przyjechaliby częściej, ale odgórnie mają pozwolenie
tylko na święta. Wieczorem po Mszy św. została staraniem
tegoż księdza zorganizowana przy kolacji, antycypowana wi-
gilia. A więc kawa, ciastka, opłatki – wspólne życzenia, ko-
lędy. Chociaż nie wyszło to najlepiej, bo brakowało tej praw-
dziwej rodzinnej atmosfery, to jednak wniosło coś nowego
i dobrego. Podniosło nas bowiem na duchu – a jednak się
z nami liczą, bo przecież inni żołnierze o takim czymś nie
marzyli. W jednostce saperów koledzy żołnierze takich spo-
tkań nie mieli.

Następne wizyty kapelanów, jeżeli chodzi o ich orga-
nizację, były całkiem podobne do wyżej opisanej. Jedna
tylko z nich odróżniała się od pozostałych, ale tylko ze
względu na postać księdza kapelana.

Było to w drugim roku służby z okazji świąt Bożego
Narodzenia. Nieco wcześniej doszła do nas wiadomość,
że znany nam ks. kapelan K. uległ wypadkowi i nie przy-
jedzie z wizytą. Zanosiło się, że tym razem nawet ka-pe-
lana na święta nie będzie. Zjawił się inny ks. kapelan
W. z Gliwic. Nawiasem mówiąc, ex-jezuita, pochodzący
z naszej diecezji. Wizyta jego była podobna do ubiegło-
rocznej z tą tylko różnicą, że ks. W. wojsko i naszą służbę
wychwalał, do uległości zachęcał, o księżach źle się wy-
rażał, a rząd popierał. Na domiar złego na antycypowa-
nej wigilii, na jego polecenie zjawiły się na stole butelki
z winem, a przynieśli je – nie kto inny, tylko koledzy cy-
wile, członkowie KMW. Na sali konsternacja i ciche obu-
rzenie, z małymi wyjątkami klerycy butelek nie otworzy-
li. Od tego momentu atmosfera w świetlicy, wśród żołnie-
rzy popsuła się. Nie pomogły kolędy i życzenia.

Autor wspomnień na przepust-
ce w Seminarium w Przemyślu,
1965 r.
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Święta w wojsku
W niedługim czasie po wizycie kapelana i zorganizo-

wanej przez niego wigilii, nastąpiły właściwe święta, pierw-
sze w wojsku. O przeżywaniu świąt w koszarach wspomnę
ogólnie, korzystając z doświadczeń wszystkich świąt spę-
dzonych w wojsku. Zazwyczaj mało było szczęśliwców,
którzy wyjeżdżali wtedy na urlop do domów. Jechali przede
wszystkim koledzy cywile, mający swoiste „przywileje”,
a także ustępstwa na swoją korzyść. Przecież za pracę „wy-
wiadowczo-kablarską”, należały się im nagrody.

Święta w wojsku każdy przeżywał na swój sposób.
Jednak była cecha wspólna tego nastroju. Było nią wła-
ściwe docenianie wartości świąt, ciepła domu rodzinnego
i tego regionalnego uroku wnoszonego przez tylu róż-nych
ludzi. Do tego czasu nigdy nie wyobrażałem sobie świąt
poza domem, wśród obcych ludzi w zupełnie nieodpowied-
nim momencie (służba wartownicza, czy kompanijna).
Wydawało się bowiem, że zawsze będę wśród swoich,
spokojnym od trosk dnia codziennego.

Wojsko stało się szkołą życia, przygotowującą czło-
wieka na przyszłe lata, kiedy nie będzie już najbliższych,
domu rodzinnego. Pewnie, że nowi ludzie staną się bliski-
mi, ale dawne, dziecięce lata miną bezpowrotnie. Dla tych,
którzy zostawali w koszarach w czasie świąt, zazwyczaj
były przepustki do miasta. Znikomy procent, przeważnie
dla jednego z drużyny. Na Boże Narodzenie, na specjalne
żądanie wydawali przepustki. W podobny sposób na Pa-
sterkę i na Rezurekcję. Takich szczęśliwców było jednak
mało, bowiem w te dwie największe uroczystości, skwa-
pliwie przestrzegano regulaminu twierdząc, że tylko 33%
stanu pododdziału może opuścić miejsce zakwaterowania
w jednym dniu. Niejednokrotnie w zwykłe niedziele dało
się szybciej ten ich limit przekroczyć, na święta nie było
mowy o tym. Wprawdzie ci, którzy cały czas pozostawali
w koszarach, mieli zapełniony cały dzień, aż do przesytu.
Zazwyczaj wtenczas wyświetlano (w specjalnej sali) fil-
my i to jeden po drugim, organizowano imprezy sporto-
we, wyjazdy do teatru, na wycieczki, czy choćby do pły-
walni. Ostatnie święta Wielkanocne, prawie całe spędzili-
śmy na pływalni w Opolu. Czas był wypełniony dosłow-
nie po brzegi, a do tego specjalni oficerowie kontrolni
dopilnowywali prawidłowość i punktualność w rozryw-
kach. Gdyby całkowicie bractwo poddało się im w takich
sytuacjach, to dosłownie nie byłoby nawet czasu pomy-
śleć, że dzisiaj jest jakieś święto. Ogół alumnów się bun-
tował i ostentacyjnie rezygnowano z nad-miaru rozrywek.
Każdy wolał usiąść na sali z kolegami, porozmawiać,
powspominać, podzielić się zawartością paczek świątecz-
nych. Oczywiście była też w takich okolicznościach do-
godna sytuacja do wspólnej modlitwy. Tego rodzaju „im-
prezy” były zabronione, jednak w tak specyficznych wa-
runkach nawet inspekcyjni oficerowie nie mogli nam za-
kazać modlitwy. Jeżeli wchodzili na salę, ktoś wstawał
z opłatkiem w ręce, przedtem regulaminowo zameldowaw-
szy i składał życzenia. Nie wiedząc co z sobą zrobić, ofi-
cer wycofywał się dyplomatycznie i na drugi raz wolał
już nie wstępować i nie być ciekawsko regulaminowym.
Przy okazji tylko łagodnie prosił, żeby ewentualnie kolęd
nie śpiewać zbyt głośno(!!). Odpowiednia atmosfera już
tylko zależała wyłącznie od inicjatywy żołnierzy – alum-
nów oraz ich wzajemnego zrozumienia się. Na Boże Na-
rodzenie zazwyczaj urządzano skromną wigilię; każdy

wykładał na stół otrzymane z domu i seminarium dobre
rzeczy. Na rozpoczęcie czytano np. z Ewangelii św. Łuka-
sza rozdział o Bożym Narodzeniu, potem następowały
wzajemne życzenia z opłatkiem, kolędy, następnie szcze-
re rozmowy, trwające do późnej nocy.

W drugim roku służby zadecydowaliśmy o ustawieniu
choinki i dowództwo chcąc nie chcąc, pod presją żołnie-
rzy musiało wyrazić zgodę, i na „taką rzecz”. Podobnie
przebiegały i święta Wielkanocne. Pomimo, że w ciągu
dnia urządzono wyjazd na jakąś imprezę, to i tak pozo-
stawał jeszcze wieczór.

Przepustki
Zupełnie inna sytuacja zachodziła, jeżeli alumn w cza-

sie świąt otrzymywał przepustkę i mógł wyjść na miasto.
Wprawdzie wydawano je już po południu, ale zawsze
można było uczestniczyć we Mszy św. wieczornej i jakoś
bardziej „po ludzku” spędzić dzień świąteczny. Ponieważ
przepustka miała ważność do godz. 22.30, więc po Mszy
św. spotykaliśmy się z gościnnymi księżmi wikariuszami
miejscowej parafii (chodzi o parafię św. Trójcy). Nie dłu-
go jednak trwała taka sytuacja, ponieważ władze wyrzu-
ciły księży wikarych z wikarówki, przez co później nie
było miejsca na żadne wizyty u tych bliskich nam osób.

Przy usuwaniu księży na terenie miasta wybuchło coś
na kształt powstania i manifestacji protestacyjnej. Prze-
ważnie brały w niej udział kobiety i dzieci. W rezultacie
nic nie pomogło, do akcji rzucone zostały oddziały milicji
z innych województw oraz specjalne oddziały szturmo-
we. Podobno wiele kobiet i dzieci w czasie ogólnej paniki
uległo ciężkim wypadkom; poparzeniu, stratowaniu, po-
biciu. Funkcjonariusze porządku publicznego mocno
i skutecznie pokazali ludziom swoją władzę. Były aresz-
towania, niektórzy zostali skazani na kilka lat więzienia
za wszczynanie rozruchów przeciw władzy ludowej.

Po tych wydarzeniach, zostaliśmy pozbawieni jedynego
oparcia na mieście. Z biegiem czasu otrzymaliśmy propozy-
cje od miejscowych rodzin, które chętnie widzieć by nas chcia-
ły u siebie, w swoich domach o każ-dej porze dnia. Przeważ-
nie były to starsze panie zwane przez nas w języku konspira-
cyjnym „babciami”, najprawdopodobniej członkinie trzeciego
zako-nu. Nasza przemyska grupa znalazła takie miejsce
u pani Marii Irzyk na ul. Obrońców Stalingradu. Panie te
doskonale znały aktualną sytuację w świecie i Kościele, dla-
tego na bieżąco można było się czegoś nowego dowiedzieć,
posłuchać „innych” radiostacji, nawet coś poczytać. Szcze-
ra i serdeczna gościnność, zresztą zupełnie bezinteresowna,
była też i okazją do poznania ludzi, dobrych katolików, zain-
teresowanych aktualnymi problemami Kościoła w naszym
kraju. W Brzegu takich rodzin było kilka, nic też dziwnego,
że miejscowa ludność z biegiem czasu potrafiła z łatwością
odróżnić żołnierza – kleryka od żołnierza – cywila. Zjawie-
nie się większej grupy żołnierzy w kościele, wywoływało
u ludzi wielkie zainteresowanie. Służba przy ołtarzu Pań-
skim intrygowała ich. – Co to za jedni mogą być? – pytali.
Później było im wiadomo i dało się zauważyć, że wielu
z nich spogląda ciekawym, przyjaznym okiem.

Inaczej spędzali dni świąteczne ci, którzy mieli prze-
pustki dobowe i poza garnizonowe. Przeważnie jechali
do najbliższego seminarium we Wrocławiu, gdzie przyj-
mowano kleryków serdecznie i gościnnie.

Nigdy też Wrocław nie zapomniał o nas w czasie świąt. cdn.
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Podczas 102 pielgrzymek zagranicznych i 142 podróży
po Włoszech Jan Paweł II wygłosił ponad 3 tys. homilii
i przemówień. W czasie swojego pontyfikatu opublikował
14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apo-
stolskie. Dzięki mediom, których znaczenie doceniał, jego
wystąpienia trafiały do milionów ludzi na całym świecie.

Podkreślano, że potrafi prosto i precyzyjnie opisywać
najistotniejsze kwestie etyczne i społeczne, problemy z za-
kresu doktryny wiary i życia Kościoła. Niektóre fragmenty
papieskiego przesłania funkcjonują obecnie jako popular-
ne cytaty, uniwersalne wskazówki, złote myśli i aforyzmy:

NAJBARDZIEJ ZNANE CYTATY JANA PAWŁA II
 „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież

drzwi Chrystusowi!”. (Inauguracja pontyfikatu, 1978 r.)
 „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł

II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w
przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystki-
mi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odno-
wi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. (Homilia, Warszawa 1979 r.)
 „Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy

słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. (Homilia, Rzym,
1979 r.)
 „Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, któ-

ra nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on
głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i
pogardzanych”. (Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.)
 „Krzyż znaczy: miłość nie zna granic - rozpocznij od

tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy
są najdalej”. (Nieszpory europejskie, Wiedeń, 1983 r.)
 „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzie-

je, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką,
która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego
też ma prawo do miłości szczególnej„. (Przemówienie na
Okęciu, 1983 r.)
 „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was

nie wymagali”. (Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.)
 „Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odnie-

sieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajem-
nym. Tylko na takim fundamencie można też budować pro-
ces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej
pierwszorzędne zadanie”.  (Homilia, Wrocław, 1983 r.)
 „Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wy-

zwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z wła-
snego „ja„ na rzecz tych, których dotyka cierpienie”. (List
apostolski Salvifici Doloris, 1984 r.)
 „Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście

się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd
obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lę-
kajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”.
(List do młodych całego świata, 1985 r.)

12. ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA ŚW. JANA PAWŁA II

 „Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie -
jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towa-
rem”. (Homilia dla świata pracy, Gdańsk, 1987 r.)
 „Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest bezna-

dziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wy-
różnia”. (Homilia, Gdańsk, 1987 r.)
 „Eucharystia to jest przede wszystkim ta świado-

mość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki
jestem”. (Słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.)
 „W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba

zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza
wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je miłują,
zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dzie-
cięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miło-
ścią”. (Przemówienie, szpital dziecięcy Olsztyn, 1991 r.)
 „Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest od-

powiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tyl-
ko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecz-
nym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje”. (Prze-
mówienie, szpital dziecięcy Olsztyn, 1991 r.)
 „Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o za-

sadniczym znaczeniu. Jest ono jego wewnętrznym przewod-
nikiem i jest także sędzią jego czynów”. (Homilia, Sko-
czów, 1995 r.)
 „Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od

siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo
się nawracać”. (Homilia, Skoczów, 1995 r.)
 „Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych ser-

cem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie
złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają”. (Ho-
milia, Sopot, 1999 r.)
 „Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić

kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”. (Homilia, Sopot,
1999 r.)
 „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. (Homilia,

Sopot, 1999 r.)

Papież Jan Paweł II pozostawił po sobie bogate dziedzictwo intelektualne i historyczne - Jego pontyfikat
wywarł duży wpływ na historię zarówno Kościoła katolickiego, jak i samej Polski. W ciągu ponad 26 lat ponty-
fikatu opublikował dokumenty i wygłosił przemówienia, które oblicza się na 85 tys. stron druku. Wiele
z zawartych w nich myśli stało się powszechnie znanymi cytatami i sentencjami.
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 „Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umoż-
liwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu”. (Homilia, Lwów,
2001 r.)
 „Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się

z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat.
Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stad ma
wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście”.
(Homilia, Łagiewniki, 2002 r.)
 „Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie mogli-

byśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie mogliby-
śmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą„. (Książka
„Wstańcie, chodźmy!”, 2004 r.)

W wielkanocnym błogosławionym czasie Ojciec Święty Jan
Paweł II – razem ze świętą Charyzmatyczką – Siostrą Fau-
styną, podprowadzają nas do Zmartwychwstałego, który jest
pełen Miłosierdzia. Pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu
jest poświęcona Miłosierdziu Bożemu.

Wszyscy wiemy, jak bardzo jest nam Ono potrzebne. O tym
wyraźnie mówią słowa Świętego Papieża: „ Na wszystkich kon-
tynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie
o miłosierdzie. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”

Przyjęty od Jezusa Zmartwychwstałego Ogień Miłosierdzia
nie może zgasnąć w naszych chrześcijańskich Wspólnotach.

WIELKANOCNY PACIERZ

Nie umiem być srebrnym aniołem -
Ni gorejącym krzakiem -
Tyle Zmartwychwstań już przeszło-
A serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -
Tyle już alleluja -
A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -
Jak na koślawej fujarce -
Żeby choć papież spojrzał
Na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
Przez chmur zabite wciąż deski -
Uśmiech mi Swój zesłała
Jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
Jak złoty kamyk z procy -
Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku -
Sumienia wywróci podszewkę -
Serca mojego ocali

                                  ks. Jan Twardowski

MIŁOSIERDZIE BOŻE W OBJAWIENIACH
ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Od 28 lipca 1934 do czerwca 1938 roku, czyli do roku śmierci św.
Siostry Faustyny Kowalskiej Jezus Chrystus wielokrotnie objawiał się
Jej, rozmawiał z Nią, nakazywał Jej stworzenie podstaw kultu Miłosier-
dzia Bożego, jak np. namalowanie obrazu, napisanie koronki, wprowa-
dzenie Święta Miłosierdzia wraz z nowenną oraz Godziny Miłosierdzia.

Większość rozmów, czyli objawień, św. Siostra Faustyna za-
pisała w „Dzienniczku”. Jest to obecnie jedna z najpopularniej-
szych książek polskiego autora na całym świecie. Św. Faustyna
jest najczęściej tłumaczonym autorem polskim na świecie. „Dzien-
niczek” tłumaczony jest w najdalszych zakątkach świata, na ję-
zyki używane w dorzeczu Amazonki, czy na pustyniach Afryki.

W rozmowach ze św. Faustyną Jezus ukazuje swoje miłosierdzie
jako przymiot powszechny, nieograniczony, dostępny dla wszystkich ludzi:

„Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech
z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego
morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią uspra-
wiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokła-
dał ufność w miłosierdziu moim, napełnię duszę jego w godzinę
śmierci swym Bożym pokojem” (Dzienniczek 1520).

Chrystus potwierdza, że Jego miłosierdzie jest dostępne szcze-
gólnie dla grzeszników:

„Córko moja, napisz, że im większa nędza, tym większe ma
prawo do miłosierdzia mojego, a namawiaj wszystkie dusze do
ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je
wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na
oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wy-
łączyłem.” (Dzienniczek 1182).
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Uroczyste spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godz.
10.00 od powitania gości: koordynatorów i przedstawi-
cieli organizatorów Orszaków w całej Polsce. Spotkanie
zainaugurował gospodarz miejsca – JE Ksiądz Kazimierz
Kardynał Nycz Metropolita Warszawski. Powitał zgroma-
dzonych gości oraz przekazał na ręce obecnych podzięko-
wania   i słowa błogosławieństwa dla wszystkich osób,
przygotowujących Orszak Trzech Króli w całej Polsce.
W związku z tym, że dnia 4 marca przypada wspomnienie
Św. Kazimierza Królewicza uczestnicy spotkania przeka-
zali Księdzu Kardynałowi życzenia imieninowe oraz wspól-
nie zaśpiewali tradycyjne „Sto lat…”.

Następnie Zarząd Fundacji Orszak Trzech Króli
w Warszawie wraz z Przewodniczącym Rady Fundacji

IWONICKI ORSZAK TRZECH KRÓLI
 po raz drugi wyróżniony przez Fundację z Warszawy

W sobotę, 11 marca 2017 roku w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ulicy Miodowej w Warszawie
odbył się zjazd Organizatorów Orszaku Trzech Króli połączony z galą rozdania nagród. W  imieniu koordyna-
tora Orszaku Pana Grzegorza Nieradki, Iwonicz reprezentował Pan Andrzej Brzana.

przedstawili podsumowanie 9. edycji Orszaku Trzech
Króli. Wyróżnieni przez Fundację Organizatorzy zapre-
zentowali w formie multimedialnej Orszak w swojej miej-
scowości, zwracając szczególną uwagę na wyjątkowe ele-
menty wyróżniające miejscowość. Iwonicz jako jedyny
mógł pochwalić się „żywą Gwiazdą Betlejemską”, przy-
gotowaną dzięki staraniom Sióstr Felicjanek oraz Wolon-

tariuszy – uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego
Podgórskiego w Iwoniczu pod opieką Siostry Benedykty,
która poprowadziła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus.

Z wielką radością Iwonicz przyjął zatem już po raz
drugi dyplom nadany przez Fundację Orszak Trzech Króli
w Warszawie, stanowiący wyróżnienie dla Organizato-
rów Iwonickiego Orszaku. W imieniu koordynatora dy-
plom oraz nagrodę odebrał Pan Andrzej Brzana, współau-
tor filmu z Orszaku Trzech Króli, który można nabyć bez-
płatnie u Organizatorów. Składając podziękowania na ręce
Prezes Fundacji, Pan Andrzej Brzana zapewnił o kontynu-
owaniu w kolejnych latach pięknej idei Orszaku Trzech Kró-
li, która trwale wpisała się w obraz iwonickiej parafii   pw.
Wszystkich Świętych.

Przypomnijmy, że tegoroczną III edycję Orszaku Trzech
Króli w Iwoniczu Patronatem Honorowym objęli: JE ks.
Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski, Pan Jan
Juszczak Starosta Krośnieński oraz Pan Józef Sowiński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Fundacja „Orszak Trzech Króli” jest inicjatorem i or-
ganizatorem największych jasełek ulicznych na świecie -
Orszaku Trzech Króli w Warszawie, a także w kilkuset
miejscowościach w Polsce i na świecie.

Fundacja przez cały rok pracuje również nad innymi
projektami wspierającymi działania kulturalne. Inicjuje
działania w środowiskach lokalnych, czego efektem jest
powstawanie wielu stowarzyszeń i fundacji wspierającej
swoje środowiska. Patronuje wielu akcjom i inicjatywom
jak na przykład Towarzystwa Rycerskie. Głównym ce-
lem Fundacji jest szerzenie wartości prorodzinnych
i wspólnotowych. Fundacja zabiega również o propago-
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W niedzielę, 2 kwietnia 2017 roku o godz.
15.00 w kościele parafialnym pw. Świętego Iwo-
na i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Iwoni-
czu-Zdroju z udziałem kilkuset osób rozpoczęło
się tradycyjne wielkopostne nabożeństwo Gorz-
kich Żali z kazaniem pasyjnym. Głównym tema-
tem był motyw Krzyża Świętego jako cierpienia
i trudności, na którym Chrystus uśmiercił grzechy
całego świata, przeobrażając Krzyż w narzędzie
zwycięstwa i chwały. Następnie sprawowana była
uroczysta Msza Święta koncelebrowana w inten-
cji Ojczyzny i wszystkich Ofiar Tragedii Smoleń-
skiej za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II
w XII rocznicę Jego odejścia do Domu Ojca.

 Po Eucharystii wszyscy uczestnicy udali się
do sali widowiskowo-teatralnej przy Placu Die-

Historyczne obchody VII rocznicy Tragedii Smoleńskiej
w Iwoniczu-Zdroju

Ogłoszenie w dniu 10 lutego 2017 roku II edycji Konkursu „Warto być Polakiem” poświęconego pamięci
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz wszystkich
Ofiar Tragedii Smoleńskiej za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, uroczystości patriotyczne z udziałem
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju oraz koncert fortepianowy w wykonaniu lau-
reatki międzynarodowych konkursów pianistycznych Anieli Madery, w tym udział władz szczebla państwowe-
go, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego – tak Iwonicz-Zdrój uczcił największą tragedię w powojennej
historii Polski – Tragedię Smoleńską.

wanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej. Pod-
czas Orszaku prowadzone są kwesty, a datki trafiają do
potrzebujących, w tym m.in. zdolnych dzieci i młodzieży

ze źle sytuowanych materialnie rodzin. W wielu miejsco-
wościach Orszak współpracuje w tym zakresie z Fundacją
Dzieło Nowego Tysiąclecia.

                      Grzegorz Nieradka
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tla, gdzie rozpoczęła się II część obchodów. Tam pro-
wadzący spotkanie: Pani Karolina Skotnicka i Pan
Grzegorz Nieradka powitali zebranych i przedsta-
wili program spotkania. Wśród gości obecny był
przedstawiciel Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm Pan Piotr Babinetz, Starosta Kro-
śnieński Pan Jan Juszczak, Radni Powiatu Krośnień-
skiego Pani Dorota Tomasiewicz i Pan Stanisław
Kenar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-
Zdroju Pan Józef Sowiński, Przewodniczący Komi-
sji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej
Pan Marcin Zając, Sołtys Iwonicza Pan Waldemar
Niemczyk, Sekretarz  Zarządu Komitetu Gminnego
Prawa i Sprawiedliwości w Iwoniczu-Zdroju Pan
Bogdan Skotnicki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„Czyń Dobro, Mimo Wszystko” Pani Kamila Bo-
gacka, Pani hrabina Tarnowska z Dukli, Zarząd Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju na czele z Panią
Haliną Józefczyk-Habrat, Wiceprezes Zarządu Iwonickie-
go Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” i Radny Rady
Miejskiej Pan Marek Bliżycki wraz z małżonką, zastępca
dyrektora rzeszowskiego oddziału Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Wiesław Polek, dy-
rektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzica-
mi, którzy wzięli aktywny udział w II edycji Konkursu
„Warto być Polakiem” oraz mieszkańcy i goście Iwoni-
cza-Zdroju.

Organizatorzy przekazali również słowa pozdrowień
dla uczestników od Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani
Alicji Zając, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Bogdana Rzońcy, Wiceprzewodniczącej Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego Doroty Chilik oraz Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pana
Tadeusza Majchrowicza, którzy wsparli rzeczowo orga-
nizację Konkursu, ale z różnych przyczyn nie mogli do-
trzeć na uroczystość. Patronat medialny nad wydarzeniem
objął portal terazKrosno.pl

Prowadzący spotkanie zaprosili na scenę uczniów Ze-
społu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-
Zdroju pod opieką Pani Haliny Józefczyk-Habrat i Pani
Niziołek, którzy poprosili o powstanie i wspól-
ne odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek
Polskiego Hymnu Narodowego.

 Po tym najbardziej uroczystym momencie
rozpoczęła się część artystyczna spotkania.
Uczniowie zaprezentowali najwyższy poziom
poprzez niezwykle rozbudowany i bardzo am-
bitny program. Wzruszające deklamacje poezji
patriotycznej, poruszające wykonania utworów
muzycznych, wykonanie Poloneza, reprezenta-
cyjnego polskiego tańca narodowego w prze-
pięknych strojach szlacheckich - wszystko to
opatrzone starannie dobraną muzyką, efektami
świetlnymi oraz obrazami wyświetlanymi w tle.
Tu podziękowanie dla Zespołu Tańca Ludowe-
go  „Pogórzanie” w Głowience pod kierunkiem
pani Małgorzaty Machnik za piękne wykona-
nie Poloneza.

 Wreszcie chwytający za serce Apel Smoleński z we-
zwaniem „Stańcie do apelu!” do Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych
Lecha Kaczyńskiego, Pierwszej Damy Rzeczypospolitej
Polskiej Marii Kaczyńskiej, Ostatniego Prezydenta na
uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego, Księży Bisku-
pów różnych wyznań, Generałów Wojska Polskiego i za-
razem dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych,
ministrów, parlamentarzystów, szefów centralnych insty-
tucji państwowych, członków rodzin katyńskich, ofice-
rów Biura Ochrony Rządu i załogi rządowego samolotu
TU 154 M, którzy w sobotni poranek, 10 kwietnia 2010
roku udawali się do Katynia, aby oddać hołd ofiarom lu-
dobójstwa dokonanego przez sowietów na ponad 22 ty-
siącach polskich oficerów, lekarzy i inżynierów w 70. rocz-
nicę zbrodni.

Łącznie 96 ofiar, najwyższych przedstawicieli Państwa
Polskiego, którzy zginęli siedem lat temu w wigilię Nie-
dzieli Miłosierdzia Bożego. W tę że wigilię, pięć lat wcze-
śniej, spokojnie do domu Ojca odszedł Jan Paweł II. So-
bota przed ogłoszoną przez niego Niedzielą Miłosierdzia
Bożego po raz drugi stała się dniem, w którym Polska
straciła kogoś bardzo ważnego. Prezydent idzie na Wa-
wel. (Autor: Henryk Krzyżanowski)
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Dźwięczy requiem pod dzwonu kloszem,
Salonowcy -  skończcie tę wrzawę.
O czas smutnej zadumy proszę,
gdy Prezydent idzie na Wawel.
Kogo wiedzie w żałobnej gali?
Jakieś cienie, mundury krwawe,
ci w Katyniu z dołów powstali,
z Prezydentem idą na Wawel.

Idą wolno, lecz równym krokiem,
bo im marsza rozbrzmiewa grave.
Niezbadanym Boga wyrokiem
z Prezydentem ciągną na Wawel.

Gdy próg przejdą królewskich pokoi,
krótki apel – czas z misji zdać sprawę,
potem spać – pierwsza noc już wśród swoich
z Prezydentem, co wwiódł ich na Wawel.
Cicho! śpią …Ale może obudzi
ich los w nas to, co czyste i prawe?
Niech pojedna – partie i ludzi,
dzień, gdy oni dotarli na Wawel.

Niespodzianką tego wieczoru był dla uczestników uro-
czystości występ Anieli Madery – uczennicy VI klasy
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kro-
śnie w klasie fortepianu mgr Iwony Madery. Warsztat pia-
nistyczny  Aniela doskonali uczestnicząc w wielu kur-
sach i lekcjach mistrzowskich m.in. w Dusznikach Zdro-
ju u Philippe Giusiano, w  Krakowie u prof. Pikula, Gdań-
sku i Sanoku. W sierpniu, dzięki otrzymanemu stypen-
dium,  brała udział w kursie mistrzowskim w Izraelu. Za
wysokie wyniki w nauce otrzymała stypendium Prezesa
Rady Ministrów, za osiągnięcia artystyczne w latach 2015/
2016 stypendium Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna. Od dwóch
lat jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzie-
ci. W programie koncertu poświęconego pamięci Św. Jana
Pawła II oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej znalazły się
następujące utwory:

Fryderyk Chopin- Mazurki opus 24
Fryderyk Chopin-Etiuda a-moll opus 25 numer 4
Fryderyk Chopin- Barkarola Fis-dur opus 60.
Piękne wykonanie Chopina wzmocniło jeszcze bardziej

zbudowany wcześniej cudowny patriotyczny nastrój i w
takich okolicznościach, po nagrodzeniu artystki burzą

oklasków i wręczeniu przez Organizatorów upominków,
głos zabrała Pani Kamila Bogacka – Prezes Zarządu Sto-
warzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, a prywat-
nie córka doktora Kamila Bogackiego – osobistego leka-
rza Marszałka Józefa Piłsudskiego i przyjaciela Prezy-
denta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrow Wilso-

na. Zwróciła się w słowach podziękowania do Pana Grze-
gorza Nieradki – organizatora uroczystości – dziękując
za trud włożony w patriotyczne wychowanie najmłodsze-
go pokolenia oraz gratulując najwyższego poziomu spo-
tkania. Przekazała także gratulacje dyrektorom szkół, na-
uczycielom, rodzicom i uczniom, którzy za kilka chwil
mieli odebrać cenne nagrody w Konkursie.

Po tym wystąpieniu przystąpiono do ostatniego ele-
mentu programu, wyczekiwanego zwłaszcza przez dzieci
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czyli rozstrzygnięcia i przyznania nagród w II edycji Kon-
kursu „Warto być Polakiem” poświęconego pamięci Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. W imieniu Ministra Obro-
ny Narodowej Pana Antoniego Macierewicza Konkurs Pa-
tronatem Honorowym objął Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej prof. Wojciech Fałkowski.

Prowadzący zwrócili uwagę, że tegoroczna edycja uzy-
skała rekordowe wsparcie od szeregu instytucji państwo-
wych. Nagrody rzeczowe dla laureatów i uczestników
Konkursu przekazała Kancelaria Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Gabinet Marszałka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego, Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, Instytut Pamięci Narodowej, Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „Solidarność”, Prezes Prawa
i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Senator Rzeczy-
pospolitej Polskiej Alicja Zając, Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej Piotr Babinetz, Wydawnictwo Arcana, Wy-
dawnictwo Biały Kruk, Wydawnictwo Fronda, Tygodnik
Gazeta Polska i Tygodnik Do Rzeczy. Wśród nagród zna-
lazły się oprawione zdjęcia z autografami Pary Prezydenc-

kiej, książki z osobistą dedykacją Premiera Jarosława Ka-
czyńskiego, cenne albumy i książki, filmy dokumentalne
i płyty z utworami polskich kompozytorów, eleganckie pióra
i długopisy, gry edukacyjne, puzzle, słuchawki, power-ban-
ki, pen-drive’y i inne funkcjonalne gadżety.

Na scenę zaproszono Posła na Sejm RP Pana Piotra
Babinetza oraz Starostę Krośnieńskiego Pana Jana Jusz-
czaka, którzy zwrócili się do zebranych poruszając
w swoich wystąpieniach  potrzebę pielęgnacji prawdy hi-
storycznej dotyczącej Zbrodni Katyńskiej oraz Tragedii
Smoleńskiej. Pogratulowali także Organizatorom piękne-
go przebiegu uroczystości. Na scenę zaproszono również
członków Komisji Konkursowej Panią Halinę Józefczyk-
Habrat i Pana Józefa Sowińskiego. Przewodniczący Ko-
misji Konkursowej Pan Grzegorz Nieradka odczytał pro-
tokół, a członkowie Komisji wręczyli nagrody rzeczowe
dla 85 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich. Łącznie w konkursie wzięło udział blisko 150
uczniów – każdy otrzymał z rąk komisji dyplom uczest-
nictwa oraz upominki w postaci słodyczy i gadżetów.

Po tym radosnym akcencie prowadzący podziękowali
Komisji Konkursowej za wielogodzinną pracę jednocze-
śnie informując, że od maja wszystkie prace konkursowe

będzie można obejrzeć na wystawie
zorganizowanej w Galerii Pasaż
w Iwoniczu-Zdroju. Przekazano rów-
nież podziękowania Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury Pani Dorocie So-
kołowskiej-Świstak za udostępnienie
pięknej sali na uroczystość oraz pra-
cownikom Gminnego Ośrodka Kultu-
ry: Pani Ewie Dobrowolskiej, Panu
Krzysztofowi Kenarowi oraz Panu An-
drzejowi Boczarowi za okazaną pomoc
we współorganizacji wydarzenia.

Na koniec prowadzący spotkanie
podziękowali tym wszystkim, którzy
poprzez swoją obecność przyczynili się
do godnego uczczenia Ojca Świętego
Jana Pawła II, Pana Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i wszystkich Ofiar Tra-
gedii Smoleńskiej. Następnie zaproszo-
no do obejrzenia filmu „Pogarda”
w reżyserii Marii Dłużewskiej i Joan-
ny Lichockiej, którego projekcja była
możliwa dzięki uprzejmości Pana To-
masza Sakiewicza - Redaktora Naczel-
nego Tygodnika Gazeta Polska.

Grzegorz Nieradka
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Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący:
Grzegorz Nieradka
Członkowie:
Halina Józefczyk-Habrat
Józef Sowiński
Ks. Bogdan Nitka

W kategorii „Plakat Szkoła
Podstawowa” komisja przyznała
następujące nagrody:

Miejsce I:
Zuzanna Starowiejska (Lubatowa)
Michalina Trygar (Iwonicz)
Miejsce II:
Jagoda Michalak (Lubatowa)
Maja Akslar (Iwonicz-Zdrój)
Miejsce III:
Emilia Kandefer (Iwonicz)
Wyróżnienia:
16. Gromada Zuchowa (Lubatowa)
Urszula Dróbek (Iwonicz)
Jakub Kandefer (Iwonicz)
Magdalena Rogowska (Iwonicz-
Zdrój)
Karolina Skraqi (Iwonicz)
Martyna Litwin (Iwonicz)
Filip Domaradzki (Lubatowa)
Julia Lorens (Iwonicz)
Julia Nogal (Iwonicz)
Kinga Kinel (Iwonicz)

W kategorii „Plakat Gimnazjum”
komisja przyznała następujące
nagrody:

Miejsce I:
Monika Zygmunt (Lubatowa)
Miejsce II:
Izabela Zając, Julita Łoś (Lubato-
wa)
Miejsce III:
Faustyna Zając, Aleksandra Folcik
(Lubatowa)
Wyróżnienia:
Patrycja Zywar, Joanna Kowal-
czyk, Wiktoria Cabańska, Natalia
Kowalczyk

Iwonicz-Zdrój, 30 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
II edycji Konkursu „Warto być Polakiem” w dniu 30.03.2017 r.

W kategorii „Plakat Szkoła
Średnia” komisja przyznała
następujące nagrody:

Miejsce I:
Ewelina Podsobińska (ZS Iwonicz)
Miejsce II:
Natalia Dytko (ZSGH)
Miejsce III:
Sandra Kalita (ZS Iwonicz)
Wyróżnienia:
Karol Zubel (specjalny ośrodek)

W kategorii „Wypracowanie
Szkoła Podstawowa” komisja
przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:
Piotr Kandefer (Lubatowa)
Miejsce II:
Natalia Długosz (Lubatowa)
Miejsce III:
Milena Kuczała (Iwonicz-Zdrój)
Wyróżnienia:
Natalia Lorens (Iwonicz)

W kategorii „Wypracowanie
Gimnazjum” komisja przyznała
następujące nagrody:

Miejsce I:
Wiktoria Nycz (Iwonicz)
Miejsce II:
Weronika Turek (Lubatowa)
Miejsce III:
Gabriela Korzeń (Lubatowa)
Wyróżnienia:
Weronika Starowiejska (Lubatowa)
Agnieszka Borek (Lubatowa)
Łukasz Buczek (Lubatowa)

W kategorii „Wypracowanie
Szkoła Średnia” komisja przy-
znała następujące nagrody:

Miejsce I:
Angelika Klepacz (Iwonicz)
Miejsce II:
Joanna Ścibor (Iwonicz)

W kategorii „Poezja Szkoła
Podstawowa” komisja przyznała
następujące nagrody:

Miejsce I:
Rafał Kandefer (Iwonicz)
Miejsce II:
 Julia Głód (Lubatowa)
Miejsce III:
Natalia Zima (Lubatowa)

Wyróżnienia:
Oliwia Turek (Lubatowa)
Dawid Szczurek (Lubatowa)
Paulina Szczurek (Lubatowa)
Alda Skraqi (Iwonicz)

W kategorii „Poezja Szkoła
Średnia” komisja przyznała
następujące nagrody:

Miejsce I:
Szymon Janas (Iwonicz-Zdrój)
Miejsce II:
Alina Duszczyńska (Iwonicz)
Wyróżnienia:
Paulina Kamińska (Iwonicz)
Natalia Dytko (Iwonicz-Zdrój)

W kategorii „Prezentacja multi-
medialna komisja przyznała
następujące nagrody:

Miejsce I:
Jakub Kasperkowicz (Klimkówka)
Miejsce II:
Krystian Kuźniak (Iwonicz)
Miejsce III:
Jakub Wilusz (Iwonicz-Zdrój)

W kategorii Film:
Wolontariusze Stowarzyszenia
Czyń Dobro, Mimo Wszystko

Podpisy Członków Komisji Konkur-
sowej
Grzegorz Nieradka
Halina Józefczyk-Habrat
Józef Sowiński
ks. Bogdan Nitka
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Aloes: właściwości lecznicze
i zastosowanie
Ta doskonale znana, zawsze zielona roślina uprawia-

na jest obecnie w Polsce dość powszechnie w warunkach
szklarniowych i pokojowych. Choć aloes dorasta w wa-
runkach naturalnych nawet do 5 m, hodowany w Polsce
rzadko przekracza 1 m. i tylko w nielicznych przypad-
kach wykształca pęd kwiatowy. Jeśli hodujemy w domu
aloes, surowiec (miąższ lub sok), którego używamy do
celów leczniczych, powinien pochodzić z roślin przynaj-
mniej 3-letnich. Po oberwaniu (nie wolno ścinać nożem!)
liście przechowuje się w lodówce 2 tygodnie. Choć czę-
sto traktuje się aloes jako „objawienie„ ostatnich lat,
w rzeczywistości od dawna zdawano sobie sprawę z jego
dobroczynnych właściwości. Co ciekawe, większość przy-
pisywanych mu zalet zostało potwierdzonych.

Obecnie mamy już pewność, że aloes posiada silne wła-
ściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwbólowe,
regenerujące błony śluzowe i skórę, hamujące rozwój nie-
których nowotworów, a przede wszystkim pobudzające lub
regulujące mechanizmy obronne organizmu. Można go
również z powodzeniem stosować w schorzeniach skóry,
stanach zapalnych oczu, a także do pielęgnacji włosów.

Wino aloesowe (poprawia odporność i trawienie,
oczyszcza organizm)

Sposób wykonania:
50 dag liści oczyść z kolców, pokrój i zmiel. Dodaj 1/

2 litra czerwonego wytrawnego wina i 50 dag miodu nek-

PORADY

tarowego, wymieszaj. Odstaw w zamkniętym naczyniu
na 3-5 dni w ciemne miejsce. Po tym czasie przecedź przez
sito lub gazę, rozlej do butelek i przechowuj w lodówce.

Dawkowanie:
w pierwszym tygodniu 3 razy dziennie po łyżeczce,

w 3-4 następnych 3 razy dziennie po łyżce, w 3-4 dal-
szych 3 razy dziennie po łyżeczce, na godzinę przed je-
dzeniem. Po 2-3 miesiącach zrób 1-2 tygodnie przerwy.

Miód aloesowy (wzmacnia łagodzi stany zapalne)
Sposób wykonania:
Liście zmiażdż i zmieszaj z miodem spadziowym w pro-

porcji 1:2. Wymieszaj, powoli ogrzej do wrzenia, odstaw
w ciemne miejsce. Nazajutrz ponownie zagotuj. Następnie
przecedź, a po przestygnięciu przechowuj w lodówce.

Dawkowanie: od łyżeczki do łyżki 2 razy dziennie -
przed śniadaniem i obiadem.

Z: Poradnik Zdrowie.pl > Zdrowie > Domowa apteczka

 Syrop z młodych pędów sosny
Autor: Anna Jakimiuk

SYROP Z SOSNY znany jest jako lekarstwo na ka-
szel i przeziębienie. Skuteczność syropu sosnowego wła-
snej roboty zależy od jakości pędów

Kiedy i jak zbierać młode pędy sosny?
Pędy sosny najlepiej zbierać na przełomie kwietnia

i maja. Muszą to być jasnozielone przyrosty z brązową,
lepką łupinką. Przycinamy je sekatorem albo bardzo
ostrym nożem. Najbardziej soczyste mają długość do 12
centymetrów. Dłuższe będą miały już mniej soku. Pędy
najlepsze na syrop i miód będą lepkie, warto więc pamię-
tać o tym, żeby zbierać je w rękawicach. Żeby nie uszko-
dzić drzewa, nie zbierajmy wszystkich pędów z jednej
sosny, a wybierajmy najbardziej soczyste z kilku drzew.

Jak zrobić syrop z sosny - przepis
Potrzebujemy:
litrowy słoik młodych pędów sosny (przyrost z ostat-

niego roku); cukier; odrobina wody.
Przygotowanie syropu z sosny:
1. Po zerwaniu młodych pędów delikatnie je myjemy

pod bieżącą wodą i kroimy na kawałki wielkości centy-
metra. Innym sposobem na to, żeby pędy szybciej puściły
sok jest ugniatanie ich drewnianym tłuczkiem.

2. Następnie w słoiku układamy na przemian warstwy
pędów i cukru (warstwę pędów grubości 3 cm posypujemy
4 łyżeczkami cukru). Na koniec można dodać odrobinę wody.

3. Słoik zakręcamy i odstawiamy w dobrze nasłonecz-
nione miejsce na około tydzień (przy słonecznej pogodzie)
lub dłużej (jeśli na zewnątrz jest pochmurno i deszczowo).

4. Po upływie tego czasu zlewamy do mniejszego sło-
iczka powstały syrop. Przechowywany w chłodnym i za-
ciemnionym miejscu nie straci właściwości leczniczych
nawet przez kilka lat.

SYROP Z SOSNY to naturalna substancja lecznicza.
Stosując go profilaktycznie przez cały rok unikniemy ob-
ciążających organizm kuracji antybiotykowych.



Nasza Wspólnota   37

Na początku kwietnia można sadzić do gruntu już podkiełkowane sadzeniaki ziemniaka. Jeżeli nie zrobiliśmy tego
w marcu, sadzi się też korzenie chrzanu i karpy rabarbaru.

Jakie kwiaty siejemy w kwietniu
W kwietniu siejemy do gruntu także wiele gatunków roślin ozdobnych. Siejemy zatem nasiona takich kwiatów jak

aksamitka niska, chaber bławatek, cynia wytworna, dziwaczek, godecja wielkokwiatowa, nachyłek barwierski, nagie-
tek lekarski, rezeda wonna, smagliczka nadmorska, szarłat zwisły, szarłat wiechowaty oraz złocień trójbarwny. Jeżeli
jest wystarczająco ciepło, do gruntu można też już wysiać dimorfotekę, eszolcję, groszek pachnący, powój trójbarwny
czy wilec.

 W inspekcie lub na rozsadniku możemy zaś w kwietniu rozpocząć siew na rozsadę takich gatunków jak aster
chiński, cynia czy kosmos.

CO SIEJEMY W KWIETNIU?
Kalendarz siewu na kwiecień

W kwietniu jest już zazwyczaj na tyle ciepło, że możemy wysiewać nasiona wprost do gruntu. Jest to łatwiejszy
sposób uprawy niż produkcja rozsady, którą potem wysadza się na grządki. Dlatego tak wielu działkowców ogrodni-
ków amatorów wysiewa kwiaty, warzywa i zioła właśnie w kwietniu.

W pierwszej połowie kwietnia siejemy bezpośrednio do gruntu warzywa strączkowe - groch i bób, a także cebulę,
pasternak i pietruszkę korzeniową. W drugiej połowie kwietnia siejemy zaś buraka ćwikłowego, pora i skorzonerę.
Przez cały miesiąc siejemy koper ogrodowy, pietruszkę naciową, wczesne i średniowczesne odmiany marchwi oraz
rzodkiew, rzodkiewkę i szpinak.

W kwietniu kontynuujemy też produkcję rozsad. Na rozsadniku w kwietniu siejemy nasiona brokułów na zbiór
sierpniowy, wczesne odmiany kalarepy na zbiór letni, średnio późne odmiany kapusty i brukwi, także średnio późne
 i późne odmiany sałaty. Rozpoczynamy też produkcję rozsady kukurydzy cukrowej.
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Jakie zioła siejemy w kwietniu
W kwietniu siejemy też zioła. Do gruntu w kwietniu siejemy zioła jednoroczne, takie jak: rumianek pospolity,

kminek, cząber, majeranek, kolendra, a także zioła wieloletnie - lubczyk ogrodowy, mięta i szałwia lekarska. Jeżeli nie
pomyśleliśmy wcześniej o wyznaczeniu oddzielnych grządek na zioła, możemy je wysiać pomiędzy warzywami. Uprawa
współrzędna niektórych ziół z warzywami ma pozytywny wpływ na wzrost wybranych gatunków warzyw. I tak np.
szałwię warto wysiać koło kapusty lub marchwi, miętę w sąsiedztwie fasoli, grochu, kapusty, kalarepy lub brokułów,
koper siejemy w sąsiedztwie ogórków, zaś cząber dobrze wpłynie na wzrost cebuli i czosnku.

na podstawie: http://poradnik ogrodniczy.pl
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O leczniczych właściwościach wody utlenionej mówi
się w ostatnich latach coraz więcej, choć – podobnie, jak
w przypadku wielu innych metod leczenia – były one znane
już od dawna. Prekursorem leczenia za pomocą wody
utlenionej jest rosyjski profesor
medycyny Igor Nieumywakin. Jest
on współtwórcą tak zwanej medy-
cyny kosmicznej, której początki
sięgają lat 50-tych ubiegłego stu-
lecia. Rosyjski lekarz zajmował się
wykonywaniem zabiegów oraz
metodami leczenia skutecznymi
w wyjątkowo ekstremalnych wa-
runkach, jakie panują na orbicie
okołoziemskiej. Skoro woda utle-
niona sprawdziła się w leczeniu ra-
dzieckich kosmonautów w tak niekorzystnych warunkach,
jest oczywiste, że bez problemu można jej używać także
do leczenia osób twardo stąpających po ziemi.

Nie choruje człowiek ale całe ciało „Warto wspomnieć,
że woda utleniona ma korzystny wpływ na cały organizm
– pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, wzmacniając całe
ciało, a nie lecząc jedynie pojedynczą chorobę. Profesor
Nieumywakin jest bowiem zwolennikiem medycyny holi-
stycznej, która podchodzi do człowieka i stanu jego zdro-
wia jako do całości. Jej podstawową zasadą jest stwier-
dzenie, że nie ma czegoś takiego, jak choroba jednego
narządu. Jeśli choruje serce, wątroba, nerki czy układ
kostny, leczyć trzeba całego człowieka, a nie tylko chory
narząd. Choroba jest bowiem efektem szwankowania
wielu innych układów, a także oddziaływania czynników
zewnętrznych. Lecząc jedynie chory narząd, pozbywamy
się objawów choroby, a lecząc całego człowieka, można
zniwelować przyczyny.

Korzystny tlen atomowy
Woda utleniona to zwyczajowa nazwa 3-procentowe-

go roztworu nadtlenku wodoru. Opis jej wyjątkowych wła-
ściwości można znaleźć w książce profesora Nieumywa-
kina pod tytułem „Woda utleniona – na straży zdrowia”,
która została wydana w polskim tłumaczeniu w 2008 roku.
Woda utleniona wchodząc w różne reakcje w naszym or-
ganizmie rozpada się na wodę oraz tlen atomowy, a nie
cząsteczkowy, o czym informowali niektórzy badacze,
próbujący wyjaśnić fenomen wody utlenionej. Jaka jest
różnica? Tlen atomowy zaspokaja procesy utleniania
i redukcji, a także wpływa ogólnie na zdrowie na pozio-
mie komórkowym. Tlen atomowy może służyć także jako
wsparcie dla naszego układu odpornościowego, który ule-
ga osłabieniu w wyniku złej diety, niewłaściwego stylu
życia, a także ogólnego zanieczyszczenia środowiska,
w którym żyjemy.

WODA UTLENIONA
– POZNAJ JEJ ZASKAKUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Rewelacyjny specyfik na wiele dolegliwości
Z biegiem lat w naszym organizmie krąży coraz wię-

cej wolnych rodników, które działają degenerująco na tkan-
ki i narządy. Woda utleniona jest silnym antyoksydantem,

który niweluje wolne rodni-
ki, a także inną szkodliwą
mikroflorę w naszym orga-
nizmie. Likwiduje grzyby,
bakterie i wirusy, które czy-
nią spustoszenie w tkankach
i narządach. Niszczy także
pasożyty wewnętrzne. Cie-
kawostką jest, że łyżka wody
utlenionej dodana do szklan-
ki wody niszczy wszystkie
znajdujące się w niej mikro-

organizmy chorobotwórcze, jest więc świetnym sposobem
na oczyszczenie wody w sytuacji, gdy nie mamy pewno-
ści co do jej bezpieczeństwa i zdrowotności. Jednym sło-
wem, woda utleniona jest wszechstronnym specyfikiem.
Wodę utlenioną warto stosować przy wielu dolegliwościach,
między innymi bólach głowy, alergiach, astmie, cukrzycy,
chorobach układu krążenia i układu oddechowego, a także
jako środek wspomagający w chorobach nowotworowych.
Choć wpływ wody utlenionej na leczenie czy łagodzenie
dolegliwości w poszczególnych chorobach wymaga jesz-
cze wielu badań klinicznych, można ją stosować bez obaw.
Jest dla naszego organizmu całkowicie bezpieczna i nie
wywołuje żadnych skutków ubocznych.

Jak stosować wodę utlenioną
 Na pewno każdy z nas ma w domowej apteczce wodę

utlenioną, którą stosujemy sporadycznie w przypadku ska-
leczeń czy innych drobnych ran. Czasami stoi nieużywa-
na przez kilka lat, warto więc na samym początku spraw-
dzić, czy przypadkiem jej termin ważności nie upłynął
już dawno temu. W celach leczniczych, jeśli woda utle-
niona ma być stosowana wewnętrznie, warto zadbać o to,
by była dobrej jakości. A jak konkretnie używać wody
utlenionej?

Przyjmowanie doustne
Wodę utlenioną można po prostu pić. Oczywiście, nie

od razu z butelki – musi być odpowiednio rozcieńczona.
Na początku kuracji wodą utleniona należy stosować ją
w minimalnej dawce, aby nie spowodować szoku tleno-
wego w organizmie. Wbrew pozorom, w tym przypadku
każda kropla ma znaczenie. Przez pierwsze kilka dni na-
leży pić kroplę wody utlenionej rozpuszczonej w 50 ml
zwykłej wody. Taką mieszankę można pić trzy razy dzien-
nie – albo poł godziny przed posiłkiem, albo jedną-dwie
godziny po posiłku. Po kilku dniach można zwiększyć

Ma wszechstronne działanie prozdrowotne i na pewno masz ją w swojej domowej apteczce, choć stosujesz
jedynie do przemywania skaleczeń i zadrapań. Woda utleniona, bo o niej mowa, ma jednak dużo szersze zasto-
sowanie. Już ponad pół wieku temu była ważnym elementem tak zwanej medycyny kosmicznej. Leczono nią
w pozaziemskich warunkach radzieckich kosmonautów – musi mieć w sobie coś wyjątkowego.
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dawkę do dwóch kropel i tak stopniowo powiększać ilość
wody utlenionej. Docelowo nie należy przekraczać 30
kropel dziennie – jeśli pijemy miksturę trzy razy dziennie,
powinno za każdym razem być w niej maksymalnie 10
kropel. Powyższe zalecenia dotyczą osób, które chcą sto-
sować wodę utlenioną jako profilaktykę wielu chorób.
W przypadku nasilonych dolegliwości, na przykład przy
katarze, bólach głowy, zapaleniach ucha czy infekcjach
dróg oddechowych, można jednorazowo przyjmować daw-
kę 15 kropel wody utlenionej wymieszanych w łyżce zwy-
kłej wody.

Kompresy z wody utlenionej
Kompresy z wody utlenionej można wykonywać przy

dolegliwościach bólowych różnych partii ciała. Na po-
czątku kompresy należy robić z dość rozcieńczonego roz-
tworu – wystarczy łyżeczka wody utlenionej w 50 ml
zwykłej wody. W takiej miksturze należy nasączać kom-
pres i przykładać na poszczególne partie ciała. Z biegiem
czasu roztwór wody utlenionej można zwiększać aż do

momentu, gdy będzie można robić kompres wyłącznie
z wody utlenionej.

Kąpiel dobrze utleniona
Przepis na kąpiel z wodą utleniona podał sam doktor

Nieumywakin. Do wanny napełnionej woda należy dolać
5 standardowej wielkości buteleczek z wodą utlenioną,
a następnie poleżeć w wannie przez około pół godziny.
Kąpiel można robić co dwa dni, ale kuracja powinna obej-
mować tylko 6 kąpieli. Po tym czasie należy zrobić sobie
przerwę i do kąpieli powrócić po kilku tygodniach.

Kuracja woda utlenioną powinna być przeprowadzo-
na równolegle z oczyszczaniem oraz wzmacnianiem or-
ganizmu. Dlatego warto jednocześnie przyjmować spore
dawki witamin, najlepiej    w naturalnej postaci. Świetnie
sprawdzi się czosnek, cytryna oraz inne owoce bogate w
witaminę C. Konieczne jest też picie sporych ilości niega-
zowanej wody mineralnej oraz herbatek ziołowych. Pły-
ny ułatwią wypłukiwanie z organizmu toksyn.

1 Wybielanie ubrań (alternatywa dla tradycyjnego
wybielacza)

Dodaj szklankę wody utlenionej do prania białych
ubrań. Nie tylko wybieli ona ubrania, ale również pomo-
że pozbyć się plam z krwi z ubrań oraz dywanów. Jeśli
ubranie jest zaplamione krwią, nalej wodę utlenioną bez-
pośrednio na plamę, odczekaj około minutę, przetrzyj pla-
mę i opłucz zimną wodą. W razie potrzeby powtórz pro-
ces do czasu, aż plama całkowicie zniknie.

2 Regenerująca, detoksykująca kąpiel
Do wanny z ciepłą wodą dodaj około 2 litry 3% wody

utlenionej. Kąp się w tym roztworze przynajmniej przez
30 minut, w razie potrzeby dolewając ciepłej wody, by
utrzymać odpowiednią temperaturę wody.

3 Grzybica stóp
Żeby pozbyć się grzybicy stóp, codziennie wieczorem

spryskuj stopy oraz palce roztworem z wody utlenionej i
zwykłej wody ( 1 porcji wody utlenionej, na 1 porcji wody).
Pozostaw roztwór do wyschnięcia i połóż się spać.

4 Irygacja
Do ciepłej, destylowanej wody dodaj 2 pełne nakrętki

3% wody utlenionej. Irygację rób 1-2 razy w tygodniu,
a pozbędziesz się nawet przewlekłej infekcji grzybiczej.

5 Lewatywa lub płukanie okrężnicy
W przypadku płukania okrężnicy użyj 1 szklanki 3%

wody utlenionej rozcieńczonej w 19 litrach ciepłej wody
(nie przekraczaj tej ilości!). Do lewatywy rozcieńcz 1 łyżkę
3% wody utlenionej w litrze ciepłej, destylowanej wody.

6 Infekcje skórne
Namaczaj wszelkie zainfekowane obszary skóry lub

rany w 3% wodzie utlenionej przez 5-10 minut kilka razy
na dzień. Nawet gangrena, która nie goi się pod wpływem

JAKIE SĄ ZASTOSOWANIA WODY UTLENIONEJ?
Woda utleniona to jedyny środek bakteriobójczy, który składa się wyłącznie z wody  i tlenu. Podobnie jak

ozon, zabija organizmy chorobotwórcze przez utlenianie. Z tego powodu wodę utlenioną uznaje się za najbez-
pieczniejszy na świecie i w 100% naturalny środek odkażający. Ma ona jednak znacznie więcej zastosowań, niż
tylko odkażanie ran. Jeśli chcesz poznać ich listę, przeczytaj ten artykuł. Z pewnością zaskoczy cię to jak bardzo
niedocenianym środkiem była w twoich oczach woda utleniona.

środków farmakologicznych, może być wyleczona poprzez
namaczanie skóry w wodzie utlenionej. Wlej do wanny
pół butelki wody utlenionej, żeby pozbyć się grzybicy,
czyraków czy innych infekcji skórnych.

7 Infekcje zatok
Na zatoki pomocny może się okazać spray do nosa

przygotowany z łyżki 3% wody utlenionej rozcieńczonej
w szklance niechlorowanej wody. W zależności od nasile-
nia infekcji, konieczne może być zmodyfikowanie ilości
wody utlenionej.

8 Gojenie ran
3% woda utleniona jest szeroko stosowana w medy-

cynie do oczyszczania ran i usuwania martwej tkanki.
Pomaga również powstrzymać krwawienie z małych na-
czynek krwionośnych. Mimo iż niektóre źródła zalecają
moczenie ran w wodzie utlenionej, bezpieczniej jest jedy-
nie opłukać je wodą utlenioną. Nie powinno się dopusz-
czać do zbyt długiego kontaktu wody utlenionej z otwar-
tymi ranami, ponieważ może to doprowadzić do uszko-
dzenia tkanki w przypadku tego typu ran. Nie należy sto-
sować wody utlenionej w przypadku oparzeń.

9 Higiena jamy ustnej
Jedną nakrętkę wody utlenionej wlej do ust i pozostaw

na 10 minut. Po tym czasie wypluj wodę utlenioną (nigdy
jej nie połykaj!) i przepłucz usta wodą. Pozbędziesz się
aft, a twoje zęby staną się bielsze.

10 Płyn do płukania jamy ustnej
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że woda utle-

niona to bardzo skuteczny i niedrogi środek do płukania
jamy ustnej. Używaj wyłącznie 3% wody utlenionej
i pamiętaj, by nie połykać jej, a na końcu dobrze opłukać
jamę ustną wodą.
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11 Pasta do zębów
Sodę oczyszczoną zmieszaj z taką ilością 3% wody

utlenionej, by uzyskać konsystencję pasty. Możesz rów-
nież zamoczyć szczoteczkę bezpośrednio w wodzie utle-
nionej i umyć nią zęby. Taki zabieg skutecznie uchroni
cię od bakterii.

12 Ból zęba
Woda utleniona nie jest środkiem przeciwbólowym

jednak ma działanie przeciwwirusowe, antybakteryjne
i przeciwgrzybicze. Dzięki tym właściwościom skutecz-
nie leczy ból zęba wywołany infekcją. W niektórych przy-
padkach może nawet uchronić cię przed leczeniem kana-
łowym. Płucz zainfekowany ząb wodą utlenioną kilka razy
dziennie i raz dziennie olejem kokosowym. Po kilku dniach
ból powinien minąć.

13 Wybielanie zębów
Stosowanie 3% wody utlenionej jako płynu do płuka-

nia ust ma jeszcze jedną dodatkową korzyść – doskonale
i całkowicie bez wysiłku wybieli twoje zęby. Zapomnij
o drogich wizytach u dentysty, czy paskach wybielają-
cych. Woda utleniona jest jedynym, czego potrzebujesz.

14 Rozjaśnianie włosów
Wodę utlenioną od dawna używa się do rozjaśniania

włosów. Rozcieńcz 3% wodę utlenioną z wodą w stosun-
ku 1:1 i przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj roz-
tworem wilgotne włosy i dokładnie je rozczesz. Uzyskasz
naturalne, jaśniejsze pasemka. Im częściej będziesz sto-
sować ten roztwór, tym bardziej będą widoczne zmiany.

15 Czyszczenie kuchni
Przecieranie blatów i drewnianych desek do krojenia

wodą utlenioną pozwoli pozbyć się bakterii i nieprzyjem-
nego zapachu. Wystarczy nanieść odrobinę wody utlenio-
nej na ściereczkę lub przelać ją do butelki z atomizerem.
Woda utleniona pozwoli również wyczyścić szkło i lustra i
to bez smug! 3% wodę utlenioną stosuj również do dezyn-
fekowania lodówki i pojemników na drugie śniadanie.

16 Walka z pleśnią
Jeśli w twoim domu pojawiła się pleśń, pokonaj ją

wodą utlenioną. Czyść nią zainfekowane obszary nawet
po całkowitym usunięciu pleśni. Dzięki temu będziesz mieć
gwarancję, że pleśń nie powróci.

17 Zabijanie groźnych bakterii
Naukowcy dowiedli, że połączenie octu i wody utlenio-

nej jest skutecznym i całkowicie nietoksycznym środkiem
zabijającym nawet najgroźniejsze bakterie, takie jak bak-
teria salmonelli, czy E. coli. Ważne jest by nie mieszać obu
środków razem, ale stosować je jeden po drugim. W jednej
butelce z atomizerem umieść ocet, a w drugiej wodę utle-
nioną (uwaga: światło niszczy właściwości wody utlenio-
nej bardzo szybko, więc przelewaj ją do innej butelki tylko
bezpośrednio przed użyciem). Najpierw wyczyść dezynfe-
kowany przedmiot (mogą to być warzywa, deski do kroje-
nia, blaty kuchenne, zlew, klatki dla ptaków, zabawki, toa-
leta, podłoga itp). Następnie spryskaj przedmiot pierwszym
środkiem (obojętnie którym), a po nim drugim środkiem .
Przez krótki czas będzie mieć miejsce reakcja chemiczna o
tak dużej mocy, by zabić wszelkie szkodliwe dla zdrowia
bakterie. Na koniec opłucz dany przedmiot wodą. Gotowe.

18 Płukanie warzyw
Woda utleniona zabije bakterie i zneutralizuje chemika-

lia, którymi pryskane są warzywa i owoce. Wlej 1 szklanki
3% wody utlenionej do zlewu wypełnionego zimną wodą.
Delikatne warzywa o cienkich liściach (takie jak sałata)
lub skórce namaczaj przez 20 minut, a te z grubszą skórką
(np. ogórki) przez 30 minut. Następnie osusz je i – jeśli nie
zużyjesz ich od razu - włóż je do lodówki. Dzięki temu
zabiegowi dłużej zachowają świeżość.

19 Odkażanie mięsa
Możesz również stosować wodę utlenioną do płuka-

nia mięsa przed gotowaniem .
20 Marynowanie
Mięso, drób lub ryby włóż do szklanego naczynia. Zalej

je roztworem 1:1 wody utlenionej i zwykłej. Przykryj na-
czynie i włóż do lodówki na 30 minut. Po tym czasie mię-
so dobrze opłucz i ugotuj.

Jajka z kolorowymi pastami

Składniki:
20 dag masła
5 dag twarożku
2 łyżki majonezu
4 łyżki śmietany
9 jajek
Na pastę z kukurydzą:
łyżka keczupu
łyżka kukurydzy z puszki
sól czosnkowa
słodka papryka
pieprz
3 plasterki szynki
Na pastę z ogórkiem:

PRZEPISY
2 łyżki szczypiorku lub koperku
2 rzodkiewki
4 plasterki ogórka
Sól
biały pieprz
Na pastę z sardynką:
1-2 łyżeczki sardynek
3 gałązki natki
łyżeczka chrzanu
cukier
sól
pieprz
1. Ugotowane na twardo jajka obrać
ze skorupek, przekroić wzdłuż na pół,
ostrożnie wyjąć żółtka. Żółtka prze-
trzeć przez sitko lub zemleć, dodać

śmietanę, masło, majonez i twarożek.
Utrzeć na gładki krem.
2. Tak przyrządzony krem podstawo-
wy podzielić na 3 części i każdą z nich
wzbogacić posiekanymi i roztartymi na
gładką masę dodatkami. Powstałymi z
tych połączeń pastami faszerować po-
łówki jajek. Podawać na zimno.

informacje: internet
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Ryżowa sałatka z papryką
i słonecznikiem
Składniki:
2 szklanka ugotowanego makaronu w
kształcie ryżu
puszka kukurydzy
puszka ananasa
2 czerwone papryki
30 dag szynki
20 dag żółtego sera
10 dag. słonecznika prażymy na su-
chej patelni
ok. 4 łyżek majonezu, 4 łyżek jogur-
tu naturalnego
sól, pieprz
Sposób przygotowania:
Ugotowany na sypko makaron odce-
dzamy i studzimy
Paprykę kroimy kostkę. To samo ro-
bimy z ananasem.
Wędlinę kroimy w cienkie, podłużne
paseczki.
Żółty ser ścieramy na tarce na gru-
bych oczkach. Wszystkie składniki
sałatki łączymy ze sobą. Mieszamy
z majonezem, do którego można do-
dać posiekany koperek lub starte
4 rzodkiewki. Doprawiamy do sma-
ku solą i pieprzem. Wierzch sałatki
posypujemy słonecznikiem.

Sałatka z marchwi i chrzanu.

10 średnich marchewek
2,5 łyżki tartego chrzanu - ja używam
gotowego ze słoika
1,5 łyżki majonezu
sól 
pieprz 
Marchew obieramy, myjemy i gotu-
jemy w niewielkiej ilości wody do
miękkości. Kiedy nóż wchodzi nam
w marchewkę lepiej je wyłączyć. Zbyt
rozgotowana nie będzie smaczna.
Marchew studzimy. Wystudzoną kro-
imy na najmniejszą kosteczkę jaką
nam się uda - ja w tym roku rozdrob-
niłam marchewkę w malakserze do-
danym
Przesypujemy marchew do miski, do-
dajemy chrzan, majonez, sól, pieprz
i mieszamy dokładnie całość. Próbu-
jemy - jeśli wolimy ostrzejszą wersję
możemy dodać odrobinę więcej chrza-
nu. Jeśli łagodniejszą - dodajmy
2 łyżki majonezu.
Ta prosta sałatka jest idealna do ja-
jek i wielkanocnych wędlin szczegól-
na w smaku z wiejską kiełbasą.

Mazurek czekoladowo-bakaliowy
Składniki:
ciasto:
2 wafelki w białej czekoladzie po 36
gram
30 dag mąki pszennej
1 szklanki cukru
2 łyżki soku z cytryny
1 jajko
25 dag masła
masa czekoladowa:
1/2 tabliczki mlecznej czekolady
1/2 tabliczki gorzkiej czekolady
1 łyżka miodu
2 łyżki śmietany 30%
dodatkowo:
2 łyżki suszonej żurawiny
kilka orzechów laskowych
2 łyżki kandyzowanej skórki poma-
rańczowej
migdały w płatkach
1 białko jajka
Sposób przygotowania:
Wafle zetrzeć na tarce z grubymi
oczkami i na sucho w misce wymie-
szać z cukrem, mąką oraz szczyptą
soli, następnie dodać sok z cytryny,
masło i jajko, szybko zagnieść ciasto.
Zagniecione ciasto owinąć w wore-
czek i schłodzić 30 minut w lodówce
po tym czasie podzielić na dwie czę-
ści i cienko rozwałkować z ciasta
wyciąć prostokąt o wymiarach 20 cm
na 12 cm i przełożyć go na blaszkę
wyłożoną papierem do pieczenia.
Brzegi posmarować białkiem i obło-
żyć małymi kwiatuszkami wyciętymi
z ciasta (kwiatek ma zachodzić na
kwiatek) po wierzchu wszystkie
kwiatki posmarować białkiem, a śro-
dek mazurka delikatnie nakłuć widel-
cem.
Piec w temp.180 st około 20 minut
do momentu zrumienienia ciasta, wy-
studzić.
Z drugą częścią ciasta postąpić iden-
tycznie dzięki czemu otrzymamy dwa
mazurki.
W garnuszku rozpuścić obie czeko-
lady z dodatkiem miodu i śmietany do
rozpuszczonej masy czekoladowej
dodać szczyptę soli i przestudzić.
Przestudzoną masą czekoladową na-
pełnić środki mazurków i posypać po
wierzchu bakaliami, odstawić do za-
stygnięcia czekolady i dowolnie ozdo-
bić lub zostawić tak jak są czyli
z samą masą czekoladową.

Ciasto bezowe z wiśniami i kawą
Składniki:
30 dag mąki
1 margaryna
6 żółtek
10 dag cukru pudru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Ciasto orzechowe:
6 jaj
1 łyżeczka proszku
1 szkl cukru
15 dag mielonych orzechów włoskich
10 dag mąki pszennej
Piana kokosowa:
1 łyżeczka proszku do pieczenia
4 białka
1 szkl cukru
10 dag wiórek kokosowych
1 szkl drylowanych wiśni
1 słoik powideł śliwkowych
Masa:
0,5 litra mleka
Alkohol do smaku
2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej
3 łyżki mielonych orzechów włoskich
1 masło
2 budynie waniliowe
6 łyżek cukru
Sposób przygotowania:
Ciasto bezowe z wiśniami i kawąŁ
Z mąki, margaryny, żółtek, cukru pu-
dru, proszku do pieczenia zagniatamy
ciasto. Dzielimy je na dwie części
i wykładamy do blaszek o wymiarze
25/36. Jedno ciasto posypujemy bułką
tartą i układamy na nim obrane i po-
krojone w ósemki kawałki jabłek.
Ciasto orzechowe:
Białka ubijamy na sztywną pianę
z cukrem. Wlewamy żółtka i wsypu-
jemy mąkę, proszek i orzechy, mie-
szamy i wylewamy na jabłka. Piecze-
my w 170 stopniach do 40 minut.
Piana kokosowa:
Białka ubijamy z cukrem i wsypuje-
my kokos i proszek do pieczenia. Dru-
gie ciasto smarujemy powidłem i wy-
kładamy na nie wiśnie i przykrywa-
my pianą kokosową. Pieczemy w 180
stopniach 40 minut.
Masa: Na mleku gotujemy budyń.
Następnie studzimy go i łączymy
z utartym masłem. Dodajemy alko-
hol do smaku, mielone orzechy
i kawę.
Przełożenie: Ciasto z orzechami-
masa- ciasto pianką do góry.

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

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Poliglota”
22 lutego, dwóch uczniów naszej szkoły przygotowanych

przez p. E. Penar -  Szymon Zając i Filip Czopowik, wzięło
udział w Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki Obcoję-
zycznej „Poliglota” organizowanym pod Honorowym Patro-
natem Podkarpackiego Kuratora Oświaty przez ZSP w Ry-
manowie. Szymon pięknie wykonał piosenkę pt.”Color of your
life”, a Filip zaprezentował a cappella słynne „Hallelujah”
i… zdobył III miejsce w konkursie. Dziękujemy chłopcom za
godne reprezentowanie naszej szkoły w środowisku. Gratu-
lujemy im talentu i odwagi , a Filipowi wysokiego III miejsca.
Życzymy również dalszych sukcesów artystycznych.

Taneczne sukcesy uczniów w XVIII Gminnym Kon-
kursie Tańca „Twist”

„Taniec to nie układ figur.
Żeby się go nauczyć,
trzeba go pokochać”.
Auguste Bournonville
23 lutego 2017r. w kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-

Zdroju odbył się XVIII Gminny Konkurs Tańca „Twist”.
Zespoły reprezentujące naszą szkołę, przygotowane przez
pp. E. Rygiel i B. Lorens,  wspaniale zaprezentowały się we
współczesnych układach tanecznych.

W kategorii I (SP kl. I-III) wyróżnienie specjalne otrzy-
mał zespół taneczny „Adlen” z klasy 3b za układ „Rocka-
bye” /choreografia Adrianna Nycz z kl. 2 Gimnazjum Pu-
bliczne w Iwoniczu/. Zespół „Adlen” wystąpił w składzie:
Anna Szczurek, Łukasz Stachura, Róża Szul, Jakub Klich,
Adrianna Kustroń, Aleksandra Bek, Kacper Szczurek, Rafał
Kandefer oraz Kinga Urbanek. W kategorii II (SP IV-VI)
wyróżnienie specjalne otrzymał zespół „Zgrana piątka”
z klasy 5b za układ „W poszukiwaniu”/choreografia własna
uczennic/. Skład wyróżnionego zespołu - Kamila Szczurek,
Wiktoria Bulik, Kinga Kinel, Paulina Penar oraz Aleksandra
Szajna. Szkołę w konkursie reprezentowały również w pięk-
nym układzie tanecznym Alicja Zajdel i Julia Jasińska. Cieszy-
my się i gratulujemy sukcesów.

„Zimowe krajobrazy-białe ferie”
25 lutego w Rzeszowie, zostały ogłoszone wyniki Woje-

wódzkiego Konkursu plastyczno-literackiego „Zimowe kra-
jobrazy-białe ferie”,w którym uczennica klasy I Basia Ku-
prowska otrzymała wyróżnienie za pracę wykonaną na zaję-
ciach świetlicowych, prowadzonych przez p. E. Graboś. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni
MASZ TYLKO JEDNO ŻYCIE DO PRZEŻYCIA,
DLATEGO ZRÓB, CO MOŻESZ,
BY JAK NAJLEPIEJ
WYKORZYSTAĆ KAŻDĄ JEGO CHWILĘ.
Robert Baden – Powell
22 lutego skauci na całym świecie obchodzą Dzień My-

śli Braterskiej. W tym szczególnym dniu skauci przesyłając
życzenia myślą o sobie wzajemnie, dziękują za przyjaźń
i wspólną służbę. To szczególny dzień, w którym pomimo
zgiełku codzienności mamy szansę poczuć wyjątkową,
łączącą nas wszystkich więź braterstwa.

W dniu 23 lutego, zuchy i harcerze z naszej szkoły uczcili
Dzień Myśli Braterskiej, obchodzony z okazji urodzin twór-
cy skautingu gen. Roberta Baden – Powella i jego żony Ola-
ve. Spotkali się na uroczystej zbiórce, którą rozpoczęli trady-
cyjnym związaniem kręgu, odśpiewaniu „Bratniego słowa”
i puszczeniu iskry przyjaźni. Skauci wzięli udział w konkur-
sach, każdy zastęp miał do wykonania różne zadania. Zuchy
i harcerze ułożyli z własnych ciał napis DMB, zaprezento-
wali „Słońca Braterstwa”, na których umieścili cechy ideal-
nego przyjaciela. Uroczysta zbiórka zakończyła się ogniskiem
z pieczeniem kiełbasek. Drużynowe Krystyna Bargieł i Anna
Gaweł  dziękują kierownictwu Ośrodka Szkolnego OHP
w Iwoniczu za udostępnienie miejsca i przygotowanie ogniska.

Gminne Igrzyska Mini Piłki Siatkowej
28 lutego odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkol-

nej w Mini Piłce Siatkowej, w których rywalizowały drużyny
z trzech szkół: Iwonicza – Zdroju, Lubatowej i naszej szkoły.

I miejsce wywalczyła drużyna chłopców w składzie: Pa-
tryk Winiarski VIb, Jakub Krupa VIa, Kacper Kandefer VIa,
Gracjan Gryczka VIb, Kamil Walaszczyk VIb, Radosław
Walaszczyk VIb, Maciej Tomkowicz Vb, Pawł Pojnar VIb,
Bartlomiej Uliasz VIa, opiekun p. Marcin Jasiński. Chłopcy
awansowali do etapu powiatowego Igrzysk. Drużyna dziew-
cząt w składzie: Alda Skraqi VIa, Natalia Lorens VIa, Oliwia
Szafran VIa, Daria Chłap VIa, Paulina Szelc VIa, Urszula
Dróbek VIb, Aleksandra Such VIa, Paulina Penar Vb, Laura
Węglowska Vb zajęła II miejsce. Opiekun p. E. Rygiel.

Szkolna Debata „Niech nasza szkoła będzie bezpieczna”
W celu wzbudzenia wśród uczniów refleksji na temat

bezpiecznego zachowania się, zorganizowaliśmy dwie de-
baty - dla klas I- III i IV – VI. Dzieci stwierdzały, że dobrze
czują się w szkole. Wskazywały także, jakie rozwiązania
poprawiają sytuację, np. znaki przypominające o zakazie
biegania i hałasowania oraz wychodzenia na podwórko.
Mówiły również o tym, które ich zachowania i zabawy mogą
być ryzykowne. Zostały poproszone o przedstawianie po-
mysłów i uwag na temat bezpieczeństwa. Pani dyrektor
i pedagog raz jeszcze przypominały o regułach obowiązują-
cych w szkole i apelowały do rozwagi.

Debata była wstępem do zajęć w klasach, podczas któ-
rych zostaną wypracowane wnioski na przyszłość. Serdecz-
nie prosimy także Rodziców, aby na nowo w domach prze-
prowadzili z dziećmi rozmowy na temat bezpiecznego, kole-
żeńskiego i kulturalnego zachowania się w szkole.

Dzień Kobiet
W środę, 8 marca, przedstawiciele męskiej części Samo-

rządu Uczniowskiego (opiekunowie pp. E. Penar i I. Tekie-
li) zorganizowali uroczysty apel, na którym złożyli życze-
nia i wręczyli kwiaty wszystkim Paniom pracującym w na-
szej szkole oraz swoim koleżankom. Do życzeń dołączono
krótki program artystyczny wypełniony wierszami, piosenką
i tańcem. Tego dnia chłopcy pięknie udekorowali kwiatami
korytarz szkolny. Mamy nadzieję, że kolorowe, papierowe
kwiaty wykonane przez chłopców wszystkich klas, sprawi-
ły radość naszym Paniom i dziewczynkom. Dziękujemy
wszystkim, którzy wykonali te piękne kwiaty, wystąpili
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w apelu i w jakikolwiek inny sposób przyczynili się, by ten dzień
stał się wyjątkowy i miły dla całej społeczności naszej szkoły.

XXIII Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza
17 marca 2017 roku w sali kina Wczasowicz w Iwoni-

czu Zdroju odbył się XXIII Gminny Konkurs Inscenizacji
Wiersza. Naszą szkołę reprezentowały dwie grupy teatral-
ne: z klasy 1 (opiekun B.Milińska) oraz z klasy 3A (opiekun
A.Prejsnar). Pierwszaki przedstawiły inscenizację wiersza
Doroty Gellner „Sześć kucharek” natomiast dzieci z klasy 3A
zaprezentowały bajkę Kornieja Czukowskiego „Muszka Zło-
tobrzuszka”. Obydwu występom towarzyszyły barwne kostiu-
my, scenografia i muzyka. Grupa teatralna z klasy 3A otrzyma-
ła wyróżnienie. Gratulujemy!

10 porad dla rodziców, dotyczących bezpiecznego
korzystania z Internetu

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą
osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie
wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą
zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przy-
jaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis inter-
netowy – www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż
Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by
było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa
w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związa-
ne z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Pod-
kreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też
wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko
przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Roz-
mawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Interne-
cie i sposobach ich unikania.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spo-
tkania z osobami poznanymi w Sieci. Dorośli powinni zro-
zumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przy-
jaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi
w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą
mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi
wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze
po uzyskanej zgodzie rodziców.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swo-
ich prywatnych danych. Dostęp do wielu stron internetowych
przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywat-
nych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając
takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich ro-
dziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebez-
pieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych
osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypad-
kowym osobom swojego adresu i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji
przeczytanych w Sieci. Wiele dzieci używa Internetu w celu
rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy po-
trzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świa-
domi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wia-
rygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione
w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł
(encyklopedie, książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zda-
rza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach ad-
resowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą,
boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufa-
ło i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze
kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub prze-

straszy, może się do Ciebie zwrócić.
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musi-

my wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne
treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie po-
mogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej sze-
rzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila
itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współ-
pracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nie-
legalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl).
Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyj-
nymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do
usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego
Zachowania w Internecie. Przypominaj dzieciom
o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego
życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: po-
winno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp.
(zasady Netykiety znajdziesz w serwisie oraz na stroniewww.sie-
ciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie
swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.)

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje
dziecko. Przyglądnij się jak Twoje dziecko korzysta
z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się
w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko
koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady
korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znaj-
dziesz na stronie www.sieciaki.pl) oraz sposoby postępo-
wania w razie nietypowych sytuacji.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają
nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym
źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki.
Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób
w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa. Po-
rady możesz również ściągnąć, wydrukować i mieć zawsze
pod ręką. źródło: www.dzieckowsieci.pl=

Rekolekcje Wielkopostne
W dniach 20–21  marca w naszej szkole odbyły się re-

kolekcje wielkopostne mające na celu przygotowanie
uczniów na radosne świętowanie Wielkanocy. Realizacji tego
celu służyły nauki rekolekcyjne wygłoszone przez ks. Mar-
ka rekolekcjonistę, a także przygotowana przez uczniów
„Przypowieść wielkopostna”- inscenizacja oglądana z du-
żym zainteresowaniem przez całą społeczność szkolną
w pierwszym dniu rekolekcji

W drugim dniu rekolekcji po nauce kapłana  został prze-
prowadzony przez Dominikę Akslar i Bartłomieja Rygla-
uczniów klasy VI  b konkurs wiedzy religijnej „Jeden
z Dwunastu” w którym para reprezentantów każdej klasy
walczyła o laur zwycięzcy. Doping widowni na której była
obecna Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowicz, Ks. Prob.
Kazimierz Giera, nauczyciele, oraz uczniowie klas IV- VI
motywował uczniów do walki o zwycięstwo. Laureatami
konkursu zostali: 1. miejsce- Filip Czopowik z klasy VI a,
2. miejsce- Maciej Zabawski z klasy VI b, a trzecie miejsce
zajął Jakub Krukar z klasy V b.

Nawiązując do powiedzenia, że kto śpiewa, dwa razy
się modli, wcześniej zgłoszeni  uczniowie na specjalnie przy-
gotowanej scenie wystąpili  w Szkolnym Konkursie Piosen-
ki Religijnej   i wprowadzili uczestników rekolekcji w na-
strój ewangelicznej radości, antycypując zbliżającą się ra-
dość Zmartwychwstania Pańskiego.

Konkurs przeprowadzili sprawdzeni wcześniej konferan-
sjerzy Dominika i Bartek. Swoje umiejętności wokalne za-
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27 marca 2017r. rozpoczęło się w naszej szkole między-
narodowe spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu
„YOUropeans on the move – migrants between integration
and tradition” realizowanego w ramach programu Erasmus+.
Z wizytą do nas przyjechała młodzież wraz z opiekunami
z Belgii, Bułgarii, Francji, Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii
i Włoch.

Spotkanie inaugurujące wizytę rozpoczęło się od powita-
nia wszystkich przybyłych gości przez Dyrektora Leszka
Zajdla. Staropolskim zwyczajem nasi uczniowie witali swo-
ich rówieśników chlebem i solą.

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele władz sa-
morządowych: Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Burmistrz
Gminy Iwonicz Zdrój Witold Kocaj oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Iwonicza-Zdroju Józef Sowiński. Po powi-
taniu zagraniczni goście obejrzeli dwa krótkie filmy o Pol-
sce i województwie podkarpackim.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWONICZU
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKÓŁ

Grupa szkolnych tancerzy zaprezentowała jeden z pol-
skich tańców narodowych – mazur. Spotkanie uświetnił wy-
stęp uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie, któ-
rzy przygotowali i zaprezentowali utwory polskich kompo-
zytorów, m.in. H. Wieniawskiego, M. K.Ogińskiego. Przy
akompaniamencie pani Anny Materniak wystąpili ucznio-
wie: Julia Bęben, Aleksandra Prugar, Michał Rąpała, Szy-
mon Faryj. Kilka ciepłych słów do zagranicznych gości skie-
rował pan Jan Juszczak, zachęcając do poznania i odwie-
dzenia ważnych i pięknych miejsc naszego regionu.

Na zakończenie spotkania młodzież została obdarowa-
na upominkami. Kolejnym punktem programu pierwszego
dnia była wizyta w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
oraz zwiedzanie Krośnieńskiej Starówki.

Popołudnie i wieczór młodzież spędziła u goszczących
ją rodzin.

Drugi dzień spotkania międzynarodowego uczestnicy

prezentowało 27 uczniów. Po przesłuchaniu wszystkich wy-
konawców i krótkiej przerwie, Jury, w skład którego wcho-
dzili: Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowicz, Pan Marcin Ja-
siński- nauczyciel i przewodniczący Pan Robert Mercik ogło-
siło wyniki: I miejsce- ex aequo- Emilia Czekaj – VI a , Kin-
ga Kopczyk V b, II miejsce- ex aequo: Filip Czopowik – VI a
, Julia Szajna i Wiktoria Bulik – V b, Wiktoria Bulik, Kinga
Kopczyk i Kinga Kinel – V b, III miejsce- ex aequo: Milena
Bogaczyk- IV a, Emilia Kandefer I Dominika Michalczyk –
VI b , Kinga Kinel – V b, Julia Pniak i Julia Zięba – V a,
Jakub Krukar, Marceli Rogowski i Kamil Lorenc – V b

Nagroda Publiczności została przyznana uczniom z kla-
sy VI b : Patrykowi Winiarskiemu, Gracjanowi Gryczce oraz
Danielowi Kuczała.

Mamy nadzieję, ze w przyszłym roku z podobnym zaan-
gażowaniem włączymy się w twórcze przeżywanie czasu
Wielkopostnych Rekolekcji.

Filip Czopowik wśród laureatów drugiego etapu
Konkursu Wiedzy Biblijnej

W Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Rąba w Iwoniczu
Zdroju odbył się drugi etap Konkursu Wiedzy Biblijnej ”Je-
stem uczniem Jezusa Chrystusa i świadczę o Nim” na pod-
stawie Ewangelii wg św. Marka i Listów do Tymoteusza dla
uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej.
Po przeprowadzonym w listopadzie na terenie naszej szkoły
pierwszego etapu  konkursu, wyłoniono zwycięzców, któ-
rzy reprezentowali nas  w gronie uczniów szkół z całego
dekanaty rymanowskiego, są to: Anna Dróbek z kl. V b,
Maciej Zabawski z klasy VI b i Filip Czopowik z klasy VI a
który zajął drugie miejsce, a tym samym zakwalifikował się
do finału. Odbędzie się on w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Przemyślu 16 maja 2017 roku. Filipowi gratulujemy
zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów!

Zakończona akcja „Opatrunek na ratunek”
Szkolna grupa Wolontariatu  w lutym postanowiła po-

móc polskim misjonarzom  i przyłączyć się do Akcji Funda-
cji Redemptoris Missio „Opatrunek na ratunekę. W naszej

szkole trwała ona od lutego i została zakończona 31 marca.
Co zbieraliśmy? Ponieważ w misyjnych przychodniach  bra-
kuje dosłownie wszystkiego, chętnie przyjmowaliśmy  ban-
daże/ dziane, elastyczne/, plastry ,gazy (jałowe i niejało-
we), kompresy (jałowe i niejałowe), rękawiczki gumowe,
wata a nawet igły i strzykawki. Zebrane dary posortowali-
śmy i włożyliśmy do paczki, która została wysłana na adres
Fundacji. Dziewczęta z klasy V a z wielką gorliwością pi-
sały listy do afrykańskich rówieśników z nadzieją, że pol-
scy lekarze przetłumaczą ich słowa w których zapewniały
o serdecznej pamięci.

Dziękujemy uczniom i Rodzicom w imieniu tych, do któ-
rych dotrą zebrane dary za włączenie się do kolejnej naszej
akcji w której niesiemy pomoc potrzebującym

Znamy zwycięzców konkursu Warto być Polakiem!
Dnia 2 kwietnia 2017 r. w sali kina „Wczasowicz”

w Iwoniczu Zdroju  podczas uroczystości patriotycznych od-
było się rozstrzygnięcie  II edycji Konkursu „Warto być
Polakiemę, którego celem było przypomnienie młodym Po-
lakom postaci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wzbu-
dzenie zainteresowania jego życiem i dokonaniami. Organi-
zatorem konkursu jest Pan Grzegorz Nieradka , Radny Rady
Miejskiej w Iwoniczu.

Z naszej szkoły 20 uczniów zgłosiło  swoje prace – dwie,
to poezja, jedno wypracowanie i 17 plakatów.

W kategorii plakatów uczennica klasy V a- Michalina
Trygar zajęła I miejsce, a Emilia Kandefer  z klasy VI a – III
miejsce. Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli:

Julia Lorens z klasy II a, Karolina Skraqi z klasy II b,
Martyna Litwin z klasy IV a, Kinga Kinel z klasy V b, Jakub
Kandefer z klasy V a i Urszula Dróbek z klasy VI b.

W kategorii poezji I miejsce zajął Rafał Kandefer z kla-
sy III b, a Alda Skraqi z klasy Via, wyróżnienie.

W kategorii wypracowania wyróżnienie przypadło Na-
talii Lorens z klasy VI a.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody
i dyplomy. Dziękujemy w imieniu Organizatorów za udział
w tym konkursie i gratulujemy zwycięzcom.
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spędzili w naszej szkole. Rano nasi goście zwiedzali obiek-
ty szkolne, a niektórzy uczniowie z krajów partnerskich
uczestniczyli także w zajęciach lekcyjnych. Przed południem
w pracowniach komputerowych powstawały wykresy i pla-
katy z wykorzystaniem danych statystycznych na temat mi-
gracji, które wszyscy uczestnicy przygotowali w swoich kra-
jach. Po wspólnym obiedzie w stołówce młodzież uczestni-
cząca w wizycie nagrywała scenki „mannequin challenge”,
w których mieli za zadanie zastygnąć w bezruchu w okre-
ślonej pozie na krótki czas trwania nagrania. Efekty prac na
komputerach, jak i nagrane filmiki zostaną zaprezentowane
w czasie piątkowej ceremonii zakończenia wizyty.

Środa 29 marca, to kolejny dzień wizyty w Polsce mło-
dzieży realizującej projekt „YOUropeans on the move – mi-
grants between integration and tradition”. Wyjazdy w ra-
mach programu Erasmus+ to nie tylko realizacja projektu,
ale także możliwość poznania nowych ludzi, zawiązania
nowych przyjaźni, oraz odwiedzenia ciekawych miejsc.
W ramach poznawania Polski młodzi Europejczycy zostali
zabrani z Iwonicza na całodzienną wycieczkę w unikatowe
miejsce jakim jest Kopalnia Soli w Wieliczce. Kopalnia jest
atrakcją turystyczną z Listy Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO, którą podziwiało już ponad 41 milionów turystów
z całego świata.

Czwarty dzień międzynarodowego spotkania projekto-
wego wymagał od wszystkich uczestników dobrej kondycji,
gdyż obfitował w liczne atrakcje od rana aż do godzin noc-
nych. Najpierw cała międzynarodowa grupa udała się do
Łańcuta. Zarówno sam zamek, jak i powozownie, stajnie
oraz storczykarnia zachwyciły wszystkich zwiedzających.
Nasi goście mogli poznać bogatą historię tego miejsca, po-
dziwiać zgromadzone eksponaty, a także pozwolić sobie na
chwilę relaksu w otoczeniu wspaniałej kolekcji storczyków.
Bezpośrednio z Łańcuta uczestnicy wymiany udali się do
Rzeszowa – tam przez kilka godzin „polowali” na pamiątki
z Polski i oryginalne prezenty dla swoich bliskich. Jednak
wizyta w Rzeszowie nie była końcem atrakcji zaplanowa-
nych na ten dzień. Bezpośrednio po powrocie do Iwonicza,
w Internacie Zespołu Szkół odbyła się kolacja dla wszyst-
kich gości i mieszkańców Internatu. Później, przy dźwię-
kach najnowszych przebojów młodzież ze wszystkich 9 kra-
jów miała okazję nawiązać nowe znajomości, lepiej się po-
znać, a przy okazji ćwiczyć swoje umiejętności posługiwa-
nia się językiem angielskim. Ten wspólny czas przyniósł im
wiele radości, gdyż trudno było rozstać się wieczorem…

Niestety, już w godzinach nocnych trzeba było pożegnać się
z grupą z Turcji, którzy udali się w podróż powrotną do domu.

Piątek, 31 marca, to ostatni dzień międzynarodowego
spotkania w Iwoniczu. Zanim jednak nadszedł czas poże-
gnań, wszyscy goście Zespołu Szkół wyjechali na ostatnią
zaplanowaną wycieczkę – tym razem do Parku Etnograficz-

nego w Sanoku. W skansenie poznali bogatą historię i tra-
dycje ludowe naszego regionu, a wspaniała pogoda była jesz-
cze większą zachętą do spacerów i podziwiania uroków
Parku. Po krótkim pobycie w Sanoku goście wyruszyli do
Iwonicza, gdzie w Internacie Zespołu Szkół czekali już na
nich ich polscy partnerzy wraz z Dyrekcją Szkoły oraz or-
ganizatorami ceremonii zakończenia międzynarodowego
spotkania.

W czasie uroczystości zaprezentowane zostały efekty pra-
cy uczestników wizyty. Powstała ekspozycja plakatów ilu-
strujących dane statystyczne na temat migracji w poszcze-
gólnych krajach. Wyświetlone zostały także krótkie filmiki
z „mannequin challenges” nagranymi w czasie wtorkowych
zajęć. O oprawę artystyczną uroczystości zadbali ucznio-
wie naszej szkoły: Monika Konik, Kinga Sobiecka, Alina
Duszczyńska oraz Krystian Borek, którzy zaprezentowali
piosenki zarówno w języku polskim jak i angielskim. Dużo
radości wywołał także występ Kingi Sobieckiej, Patrycji
Domaradzkiej, Marcina Lenika oraz Mateusza Wokurki, Ich
mowa gestów i oryginalne scenki przekazały więcej myśli
niż niejedne słowa.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Zespołu szkół w Iwo-
niczu, Pan Leszek Zajdel wręczył wszystkim gościom cer-
tyfikaty uczestnictwa oraz słodkie poczęstunki przygotowa-
ne przez uczniów Zespołu Szkół. Wspólne zdjęcia kończyły
pięciodniowe spotkanie.

Piątkowe popołudnie upłynęło na pakowaniu bagaży
i pożegnaniach z nowo poznanymi przyjaciółmi. W sobotę
od samego rana poszczególne grupy udawały się w drogę
powrotną do swych krajów.

Mamy głęboką nadzieję, że dziewiąte spotkanie między-
narodowe w Zespole Szkół w Iwoniczu w ramach projektu
Erasmus+ na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczest-
ników oraz ich rodzin. Goście Zespołu Szkół wyjeżdżali za-
chwyceni, oczarowani Polską, wspaniałymi miejscami któ-
re odwiedzili oraz polską gościnnością którą doświadczali
na każdym kroku.

Prowadzące projekt, pani Katarzyna Marosz – Majew-
ska oraz Bożena Zajdel, wyrażają ogromną radość z prze-
biegu wizyty, wielkiego zaangażowania wszystkich rodzin
goszczących oraz wszystkich nauczycieli i całej społeczno-
ści szkolnej. Sukces tego spotkania na długo pozostanie
w pamięci.

Przed uczniami Zespołu Szkół w Iwoniczu już tylko ostat-
nia, dziesiąta wizyta projektowa – w ostatnim tygodniu kwiet-
nia 6 – osobowa grupa wybiera się do Niemiec. Niemniej
jednak należy już trzymać kciuki za powodzenie kolejnego
projektu – być może już od początku 2018 roku rozpoczną się
kolejne wyjazdy z programem Erasmus+. Program ten daje
młodzieży możliwość poznawania świata, zdobywania no-
wych doświadczeń, a fakt, że projekt jest w całości finanso-
wany ze środków Unii Europejskiej jest ogromnym atutem
dla jego uczestników.
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