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rok C

Mamo, tato! Nie powtórz tego błędu! cz. 1

asz syn miał chyba wszystko, co tylko można dać
dziecku. owoczesne zabawki, firmowe ubrania, zdrowe
jedzenie, zagraniczne wakacje i obozy. . . Jako rodzice
jedynaka staraliśmy się spełniać jego oczekiwania
względem nas, a nawet jałowe zachcianki. Pozwalaliśmy
dziecku na dużą swobodę. ie ograniczaliśmy jego
zmieniających się zainteresowań ani wyborów, bojąc
się, że nasz sprzeciw zburzy nasze relacje. Poczucie
wolności u Jasia było dla nas najważniejsze. Zawsze
kierowaliśmy się dobrem naszego dziecka. Szczęście
naszego Jasia stanowiło dla nas priorytet. ie chcieliśmy, by w jakikolwiek sposób czuł się przez nas
blokowany. Przecież to nasz jedyny syn. Często nie
odpowiadały nam zachcianki Janka, ale w imię jego
wolności godziliśmy się na zajęcia karate czy kupno
egzotycznych zwierząt, choć nie do końca nam się to
podobało. I tak mijały lata. Dziś trzydziestoletni Jan
nadal mieszka z nami, no bo jak własnemu dziecku
powiedzieć, że czas się usamodzielnić, skoro nie ma
własnej rodziny i pracy. Syn przerwał studia. Jest po
dwóch terapiach psychologicznych i nadal korzysta
z porad psychoterapeuty. Większość czasu spędza przed
komputerem; nawet nie wiemy, co tak naprawdę robi.
Jest małomówny i bardzo zamknięty w sobie. ie ma
przyjaciół. Trudno go zmusić do codziennych domowych
obowiązków, no bo jak wymagać od dorosłego mężczyzny, by włączył się w sprawy starszych już rodziców,
którzy całe swoje życie podporządkowali dziecku. . .

Być może czytamy i myślimy: niemożliwe,
przerysowane. A może jednak niejednego z nas
w jakimś zakresie dotyczy ta historia. Niewola zamiast
wolności Oto głęboki dramat naszych czasów —
zamiast wolności przychodzi udręczenie i paradoksalnie rodzi zniewolenie. Tyle włożonego wysiłku,

a mimo to wydaje się, że zwieńczeniem jest bezsens
i totalne zniechęcenie do podejmowania kolejnych
wyzwań. Wszystkie rodzicielskie starania mogą łatwo
spalić na panewce. Co zrobić, by uniknąć porażki
wychowawczej? Jak nie dopuścić do zniewolenia?
Gdzie szukać pomocy? Z odpowiedzią przychodzi nam
św. Paweł w Liście do Galatów, gdzie z radością i dumą
woła: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do
wolności” (Ga 5, 13).
Każdy z nas, niezależnie od wybranego zawodu, pozycji
społecznej czy sytuacji materialnej, powinien realizować to, co zostało mu zadane. Jak mawiał ks. Jerzy
Popiełuszko: „powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem zrozumienia, że wolność to nie samowola, ale
jest to zadanie stojące przed każdym człowiekiem,
wymagające przemyśleń, rozwagi, umiejętności wyboru, decydowania”.

Ale jak tę zadaną lekcję mądrze rozeznać i dobrze
odrobić? Takie bogactwo wyboru, tyle możliwości daje
dziś świat. Jak nie popaść w skrajności? „To prawda,
ład wolności buduje się w trudzie — powiedział Jan
Paweł II — Prawdziwa wolność zawsze kosztuje! Każdy

z nas musi ciągle od nowa ten trud podejmować. I tu
rodzi się następne pytanie: Czy człowiek może ów ład
wolności zbudować sam, bez Chrystusa czy nawet
wbrew Chrystusowi? ” Pytanie niezwykle dramatyczne,

ale jakże aktualne w kontekście społecznym przesyconym koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią
liberalną! Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić
człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest
przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół
jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się
jej lęka.

„ S ł a w i ę Ci ę , P a n i e , b o m n i e w y b a w i ł e ś ”

( Ps 3 0 , 2 )
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Konkurs „O B ieszczadach wiem prawie wszystko” też, bo zupełnie nie zareagowała na początku, że jest
finalistką!
dla szkół gimnazj alnych
8 marca w gimnazjum w Czarnej odbył się
Konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” dla
szkół gimnazjalnych. Do udziału w konkursie zgłosiło
się- gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych nr 2
w Ustrzykach Dolnych wraz z opiekunem p. Andrzejem
Rybskim, gimnazjum z Lutowisk z p. Małgorzatą
Fedorowicz, gimnazjum z Czarnej, gimnazjum
z Trześniowa z p. Pawłem Tysem.
Do udziału w konkursie zostało zaproszonych także pięć
najlepszych osób, które zmagały się tydzień wcześniej
w konkursie „ O Bieszczadach wiem prawie wszystko”
w kategorii dla szkół podstawowych. Naszą
podstawówkę reprezentowała Nina Smoleńska, która
zajęła wówczas trzecie miejsce.
Uczestników zgromadzonych na hali sportowej
przywitał wójt gminy Czarna pan Marcin Rogacki,
którego później zastępowała sekretarz gminy pani
Małgorzata Bartnik. Dyrektor gimnazjum w Czarnej
pani Danuta Kornaga życzyła wszystkim powodzenia
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele
Nadleśnictwa Lutowiska i nauczyciele z gimnazjum
w Czarnej.
Jak zwykle konkurs składał się z dwóch części- testu na
który była godzina czasu i można było korzystać
z własnych pomocy - map, przewodników a nawet
zeszłorocznych testów oraz finału do którego weszło 10
najlepszych zawodników.
O tym, kto wchodzi do finału dowiadywaliśmy się ze
zdjęć wyświetlanych na ekranie projektora. Jakże miłe
było moje zaskoczenie, gdy pojawiło się na nim zdjęcie
Niny, która była najmłodszą uczestniczką konkursu! Jej

Warsztaty w Łodynie
w ramach proj ektu „Młode B ieszczady”
W dniach 15-17 marca nasi gimnazjaliści
uczestniczący w projekcie „Młode Bieszczady” wzięli
udział w warsztatach w Łodynie. Projekt prowadzony
przez Fundację Bieszczadzką skierowany jest do
członków samorządu szkolnego i ich opiekunów.
A już wyglądało na to że nigdzie nie pojedziemy.
Zrobiła się prawdziwa zima z zaspami i zamieciami
śnieżnymi. Rodzice dzwonili do (pojechałam w zastępstwie opiekunki samorządu Dominiki Podstawskiej)
i pytali czy ten wyjazd w ogóle ma sens i czy się
odbędzie? Potem czekaliśmy w szkole na busa pół
godziny, godzinę, więc i ja dzwoniłam do organizatorów czy bus po nas dojedzie w tak ciężkich warunkach? W końcu po półtorej godzinie dojechał! Choć

Oczywiście finał to już nie jest taka prosta sprawa.
Trudne konkurencje no i świetnie przygotowani, starsi
rywale.
Jak zawsze jednym z elementów finału był popis
krasomówczy w którym uczestnicy opowiadali jedną
z bieszczadzkich legend. Poza tym trzeba było wykazać
się znajomością szczytów, gatunków drzew, futerkiem
zwierząt, czaszkami (z tymi dwoma nawet zaproszeni
goście mieli problem),cerkwii, historii, kwiatów. Była
nawet konkurencja kosmos-, w której trzeba było
rozpoznać miejscowość na podstawie zdjęcia
lotniczego. To dopiero był prawdziwy kosmos! Cały
finał miał bardzo nowoczesny przebieg- odpowiadano
za pomocą pilotów a odpowiedzi i cząstkowe wyniki
natychmiast wyświetlały się na ekranie, o co zadbał
organizator pan Andrzej Rybski.
W tegorocznym konkursie zwyciężyła Urszula Gwóźdź
z gimnazjum nr 2 z Ustrzyk Dolnych, II miejsce zajęła
Klaudia Orłowska z tej samej szkoły, III - Maciej Skuza
z Lutowisk, IV - Adam Steciuk z Ustrzyk Dolnych, V Aleksandra Dyrda z Czarnej, VI - Justyna Jarocka
z Ustrzyk, VII - Nina Smoleńska z Polany, VIII -Jowita
Głąb z Trześniowa, IX - Barbara Tkacz z Lutowisk i X Daria Prędki z Ustrzyk Dolnych. Wszyscy otrzymali
ciekawe nagrody głównie książkowe a zwycieżczyni
dodatkowo puchar ufundowany przez Wójta.
W nocy i następnego dnia w dzień odbyła się jeszcze
impreza marsz na orientację, w której uczestnicy
zmagali się mimo deszczu i strasznego błota.
Gratulacje dla wszystkich uczestników!
Karolina Smoleńska

wydawało się to niemożliwe! Ekipa – Ola Wiercińska,
Agnieszka Myślińska, Iza Borzęcka, Kamil Oliwko,
Miłosz Smoleński, Wojtek Borzęcki, Michał
Rzeszowski, Witek Michno, Patryk Koncewicz
i opiekun - Karolina Smoleńska - dotarła cała i zdrowa
do pięknego pensjonatu Dębowa Gazdówka w Łodynie
położonego malowniczo u podnóża Laworty. Na
miejscu czekała już grupa ze Średniej Wsi i miała
dojechać kolejna z Birczy. Na szczęście dojechała choć
mogło być różnie w tych warunkach. Po zajęciu pokoi
podano nam pyszny obiad i od razu zabraliśmy się do
pracy - z panią Jolą Jarecką - nauczycielką, reżyserem
teatralnym, poetką, artystką omawialiśmy dobre
praktyki samorządu szkolnego, uczyliśmy się o tym,
jakie kompetencje ma samorząd, jak ma współpracować
z innymi, jak wiele może zrobić, jak wybierać opiekuna. Uczniowie przygotowywali plakaty wyborcze a
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potem wzięli udział w dwóch świetnych zabawach
integracyjnych. Dla chętnych pani Jola zaproponowała
dodatkowe krótkie zajęcia z kreatywnego pisania. Od
nas zgłosili się Ola i Miłosz. Trzeba było wykazać się
talentem pisarskim a nawet powiedziałabym poetyckim.
Zajęcia skończyły się późno, ale młodzież pewna
wrażeń i chęci integracji ze swoimi koleżankami
i kolegami z innych szkół dłuuugo nie mogła zasnąć.
Niestety rano wyspani czy nie trzeba było stawić się na
śniadaniu i zajęciach zaraz po nim. Sobota była dniem
artystycznym. Podzieleni na dwie grupy robiliśmy
najpierw styropianowe jajka, drewniane zakładki do
książek i linijki techniką decoupage. Jest to modna
ostatnio - bardzo piękna, ale wymagająca dużo czasu
i cierpliwości metoda ozdabiania rzeczy (drewna, szkła,
styropianu i innych) przez malowanie farbą, przyklejanie wyciętych wzorów z serwetek a później kilkukrotne lub kilkunastokrotne lakierowanie. Druga grupa
robiła kwiatki z bibuły, wielkanocne kurczaczki
z włóczki, ozdobne spinacze z filcem. Potem zamiana
i ci, co robili kurczaki robili decoupage i na odwrót.
Takimi robótkami zajmowaliśmy się cały dzień
z przerwą na posiłki tylko. Kolejna noc była już
spokojniejsza - chyba zmęczenie materiału - więc
wszyscy mogli się wyspać. W niedzielę przywitało nas
piękne słoneczko. Chętne osoby (z Polany wszyscy!)
zaraz po śniadaniu udały się do kościółka - dawnej
cerkwii w Łodynie gdzie trafiliśmy akurat na rekolekcje.

Co ciekawe do mszy św. służyły dziewczyny ministrantki! Po powrocie do Gazdówki trzeba było
szybko nadrobić czas kiedy nas nie było i wdrożyć się
w świetne zajęcia z wolontariatu. Jaka jest sylwetka
wolontariusza? Jakie powinien mieć cechy? Jak
wyglądać? Jak się zachowywać? Gdzie może pracować?
W jaki sposób? Takie kwestie i wiele innych były
omawiane. Uczestnicy mieli narysować swoją postać
jako wolontariusza i napisać, jakie jego cechy już
posiadają. Potem robili plakat nt. wolontariatu w swojej
miejscowości. Od prowadzącej zajęcia można też było
się dowiedzieć, jakie trzeba wypełnić papiery gdyby
ktoś zainteresował się wolontariatem na serio. Można
w ten sposób pracować w wielu organizacjach w kraju
i za granicą. Na koniec wszyscy siedzieli w kręgu i
każdy miał powiedzieć coś miłego komuś niekoniecznie
obok siebie i niekoniecznie bliżej znanemu. To było
takie sympatyczne, gdy Miłosz podszedł do koleżanki
ze Średniej Wsi i powiedział, że jest fajna i ładna. Po
tych zajęciach był obiad jak zwykle pyszny a później
cóż przyszło nam się pożegnać z przesympatyczną
właścicielką Gazdówki panią Asią, innym i uczestnikami warsztatów i trzeba było wracać do domów.
A w poniedziałek sprawdzian z fizyki, kartkówka
z polskiego....samo życie.

O MTTK 2 0 1 3

w bardzo szerokim zakresie. Drużyna Natalii, Niny
i Ireny spisała się znakomicie, zajęła IV miejsce i tym
samym jedzie walczyć w eliminacjach wojewódzkich,
które odbędą się 16-18.05.2013 r. w Lesku. Druga
drużyna startująca po raz pierwszy, bardzo dobrze
poradziła sobie w niektórych konkurencjach: w teście
topograficznym zajęli II lokatę (na 9 drużyn),
a w kolarskim torze przeszkód zajęli III miejsce.
Brawo!
Natomiast nasi harcerze świetnie się spisali towarzysko,
uświetniając swoją obecność piękną grą na gitarze.
Zwycięska drużyna zdobywała wiedzę potrzebną
w turnieju na licznych spotkaniach z panią Karoliną
Smoleńską, która bardzo pomogła w przygotowaniu
dziewcząt do konkursu - przeprowadziła kilka szkoleń
na temat walorów turystycznych w naszych
Bieszczadach. Bardzo pani Karolinie dziękujemy!

W dniach 04-06.04. br. w Gimnazjum w Czarnej
odbyły się już 41 powiatowe eliminacje
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno
- Krajoznawczego (OMTTK). Naszą szkołę reprezentowały 2 drużyny: 1 w składzie: Natalia Caban, Nina
Smoleńska, Irena Zięba, 2 w składzie: Marta
Stępniewska, Piotr Wierciński i Zofia Myślińska.
W turnieju wzięli udział również polańscy harcerze:
Michał Rzeszowski, Dawid Krauze i Hubert Faran.
Turniej trwał 2,5 dnia, składał się z części
teoretycznej - wszyscy pisali 4 testy z wiedzy:
krajoznawczej, topograficznej, zasad ruchu drogowego
oraz pierwszej pomocy medycznej. Druga część to
praktyka: - marsz na orientację (uczestnicy na podstawie
bardzo skąpej mapy mieli odnaleźć punkty w terenie i to
w limicie czasowym), - wyznaczanie azymutu, - ocena
odległości i wysokości w terenie, - rowerowy tor przeszkód, - rozpoznawanie ze zdjęć obiektów kulturowych
z terenu Bieszczad, - rozpoznawanie gatunków kwiatów,
- pierwsza pomoc medyczna w praktyce.
Jak widać turniej sprawdza wiedzę i umiejętności

Karolina Smoleńska

Hanna Myslińska
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
III IEDZIELA WIELKAOCA

1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia
mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie,
od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych
i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do
wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do
tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które
najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.
2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich
diecezjach w Polsce jest obchodzona Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej
Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do tych wiernych, którzy
w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ
w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na budowaniu i pogłębianiu naszej wiary,
gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!? Zatem
nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia
Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże.
3. Nie zapominajmy też, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie,
a jeśli odeszliśmy z powodu naszych słabości, do ciągłego powstawania, powracania, jest Boże
miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra w trzykrotnego zaparcia się Go,
ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się
„błogosławioną winą”! Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź
świętą i Komunię wielkanocną.
4. We wtorek, 16 kwietnia, przypadają 86. urodziny Benedykta XVI, a w piątek,
19 kwietnia, przypada 8. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową. W naszych prywatnych
modlitwach polecajmy Bożej opatrzności jego osobę.
5. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Krauze Janinie i Krakowskiej
Agnieszce. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Oliwko Elżbietę i Matuszczak Marie.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Justyna Szczygieł, Anastazja Dyrda, Bernadeta Pałka, Bernadeta Janiszek,
Robert Pisarski, Bogusława Janiszek, Agnieszka Dobrowolska, Agnieszka Krakowska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

