
Wprowadzenie orzekania 
śmierci mózgowej od początku 
służyło jednemu: możliwości
pobierania organów 
– wskazuje prof. Jan Talar, 
wybitny specjalista w dziedzinie 
wybudzania ze śpiączki mózgowej. M2-M4
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W końcowym dokumencie 61. sesji
oenzetowskiej Komisji ds. Statusu Ko-
biet słowo „aborcja” w ogóle nie pada.
A to głównie dlatego, że nowa admi-
nistracja amerykańska po latach wspie-
rania stanowiska feministek, aborcjo-
nistów i homolobby zaprezentowała
zdecydowanie inną wizję praw kobiet
i podejścia do ich problemów.

USA jako największy płatnik skła-
dek członkowskich i światowe mo-
carstwo ekonomiczne mają w Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych do
powiedzenia najwięcej, ale dużo do-
brego przyniosła też konsekwentna
postawa większości państw rozwija-
jących się, które niemal jednomyślnie
opowiadają się za wspieraniem tra-
dycyjnej rodziny. Fatalnie na tym tle
wypada Europa, a przede wszystkim
głos Unii Europejskiej.

Wprawdzie zasadniczym tematem
tegorocznej sesji komisji miały być
ekonomiczne aspekty sytuacji kobiet,
zwłaszcza na rynku pracy, ale wiado-
mo, że każdy temat niechętne życiu i
rodzinie środowiska wykorzystają we

własnych celach i debata nie pominie
w jakiś sposób także aborcji, seks-
edukacji i podobnych kwestii.

W wystąpieniu amerykańskiej am-
basador Nikki Haley „prawa seksual-
ne i reprodukcyjne” – słowny wytrych

używany gdzie tylko się dało – w
ogóle nie zostały wspomniane. Jak
stwierdziła, dokumenty różnych mię-
dzynarodowych konferencji ds. kobiet,
w tym pekińskiej z 1995 r., bez względu
na to, jakie zawierają sformułowania,
„nie tworzą żadnego nowego mię-
dzynarodowego prawa, w tym »pra-
wa« do aborcji”. – Nie uznajemy
aborcji za metodę planowania rodziny
ani nie popieramy aborcji w naszej
pomocy w zakresie zdrowia repro-
dukcyjnego – stwierdziła.

Stany Zjednoczone wydają naj-
więcej pieniędzy na świecie na roz-
maite międzynarodowe programy
pomocowe. Decyzją prezydenta Do-
nalda Trumpa podjętą tuż po jego
zaprzysiężeniu amerykańskie środki
publiczne nie mogą być wydawane
na wykonywanie ani promowanie
aborcji. *

Dokończenie na s. 8

Aborcyjny program agend ONZ upada dzięki zmianie polityki
Stanów Zjednoczonych i aktywności ruchów pro-life

M10-M11

Ta historia zaczęła się 
w Niegowici, pierwszej para�i 
ks. Karola Wojtyły. Władysław 
Rudek, dziś emerytowany 
chorąży sztabowy Marynarki 
Wojennej, jako 10-letni 
chłopiec służył do Mszy św. 
młodemu wikaremu. 

W 12. rocznicę odejścia 
do Boga wielkiego Polaka
wzruszająca rozmowa 
z Władysławem Rudkiem, 
świadkiem życia 
św. Jana Pawła II.

Ta historia zaczęła się 
w Niegowici, pierwszej para�i 

Byłem 
ministrantem
Karola Wojtyły

Nie uznajemy aborcji
za metodę

planowania rodziny.

Nikki Haley
ambasador USA przy ONZ

Rana Katynia
Przyjdźmy w niedzielę 
na X Katyński Marsz Cieni.

Dwa światy
Przeciwstawne ideologie w Polsce.
Linie podziału analizuje ks. prof.
Czesław S. Bartnik.

Dyktat antywartości
Jak steruje się dechrystianizacją
Polski i Europy? — opisuje prof.
Bogdan Chazan.
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NA KONIEC
MOJE

NIEPOKALANE 
SERCE ZATRIUMFUJE

2

rawdy wiary
akcentowane w
objawieniach

Matki Bożej w Fatimie:
– Katolicy mają być
synowsko oddani
papieżowi. 
– Wszyscy mają
pielęgnować w sobie
życie w łasce, aby ludzkie
serca mogły stać się
mieszkaniem
Przenajświętszej Trójcy.

Ks. bp Venancio Pereira z
Fatimy, List pasterski, 1967
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Modlitwa za Ojczyznę 

ks. kard. Augusta Hlonda

O Duchu Święty, swe 
dary spuść na tych, 
którzy kierują losami 
Polski, i na cały Naród, 
abyśmy słuchając Twych 
natchnień w życiu 
prywatnym i publicznym, 
żyli świętym prawem 
Bożym. Amen.

Módlmy się, aby każdy z nas w roku 
100-lecia objawień Matki Bożej 
w Fatimie uczynił� wszystko, 
co jest możliwe, dla obrony życia: 
modlitwą, czynem, zachętą drugiego. 
Szczególnie wspierajmy tych, 
którzy niosą odpowiedzialność 
za Polskę, a więc pasterzy Kościoła 
i przywódców państwa. 

Dziś prośmy Pana Boga za:
ks. bp. Jana Bagińskiego,
ministra Pawła Szrota,
posła Waldego Dzikowskiego (PO),
senator Janinę Sagatowską (PiS).

100-lecie objawień 
Matki Bożej w Fatimie
13 V – 13 X 1917

Droga, jaką wskazuje
nowenna fatimska, wydaje
się słuszna, gdyż prowadzi do
pogłębienia znajomości treści
orędzia Matki Bożej oraz do
jego uwewnętrznienia
poprzez stałą praktykę
nabożeństw wskazanych w
tymże orędziu. Prowadzi ona
również ku 100. rocznicy
fatimskich objawień, która
nie będzie tylko uroczystym
świętowaniem daty – faktu
objawień, lecz
dziękczynieniem wyrażonym
przez jak najbardziej
powszechną praktykę
nabożeństwa do
Niepokalanego Serca Maryi.

ks. dr Krzysztof Czapla SAC

Wojewoda unieważnił gdański program
dofinansowujący in vitro.
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich
wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwier-
dzające nieważność uchwały Rady Miasta
Gdańska o dofinansowaniu zabiegów
in vitro z kasy samorządu. Program miał
ruszyć od lipca. Przedstawiciele samo-
rządu zapowiadają zaskarżenie tej decyzji. 

Uchwałę, w której wprowadzono
możliwość dofinansowania przez sa-
morząd ponoszonych przez miesz-
kańców Gdańska kosztów zabiegów
sztucznego zapłodnienia, Rada Miasta

Gdańska przyjęła 23 lutego br. Pro-
gram powstał z inicjatywy rządzącej
miastem Platformy Obywatelskiej.
Przyjęto go na sesji 16 głosami za
(byli to radni PO) przy 13 głosach
przeciw (11 z PiS, 2 z PO), jeden
radny (z PO) wstrzymał się od głosu.

Samorząd chce dopłacać w wysokości
do 5 tys. zł do każdej próby procedury
in vitro. Maksymalna liczba zabiegów,
do których będzie przysługiwać dofi-
nansowanie, wynosi trzy. W latach
2017-2020 miasto planuje wydać na
ten cel 4 mln zł. n PAP

BIOETYKA

Gdańsk 
bez 

in vitro

Prezydent Andrzej Duda podczas wi-
zyty w powiecie staszowskim pochwalił
odkupienie od Francuzów Elektrowni
Połaniec. Bo to odbudowywanie pol-
skiego potencjału w gospodarce.
Prezydent Andrzej Duda odwiedził
Świętokrzyskie i powiat staszowski w
ramach kontynuowanego jeszcze od
czasu kampanii wyborczej objazdu 
powiatów.

Prezydent gościł także w największym
w tamtym rejonie zakładzie pracy 
– Elektrowni Połaniec. Przed blisko
dwoma tygodniami elektrownia powró-
ciła w polskie ręce, gdy akcje spółki
kontrolowanej przez Francuzów odkupiła
poznańska Enea, która jest też właści-
cielem Elektrowni Kozienice. W ten
sposób Enea stała się drugim w kraju,
po PGE, producentem prądu.

Prezydent Andrzej Duda podkreślał,
że powrót Elektrowni Połaniec do pol-
skiego inwestora jest symbolem „wra-
cającego polskiego potencjału” oraz
tego, iż kłamstwem było to, co nam
opowiadano w latach 90. – że przyjdzie
zagraniczny inwestor i będzie lepiej za-
rządzał. – Nikt nie zadba o nasze interesy
tak, jak my potrafimy o nie zadbać na
swojej ziemi. Dlatego z wielką satysfakcją
jestem tutaj z państwem i z podniesioną
głową mogę powiedzieć, że obecna wła-
dza, w tym ja, ten właśnie proces także

tu, w Świętokrzyskiem, realizuje. Proces
przywracania lokalnego potencjału, pro-
ces przywracania Rzeczypospolitej jej
sił i proces przywracania bezpieczeństwa
– mówił Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że Elek-
trownia Połaniec należy do największych
siłowni w naszym kraju. – Szczęście, że
wróciła ona do macierzy. Że z powrotem
to polska decyzja przesądza o tym, jakie
i kiedy będą inwestycje, jak i kiedy
będzie ona unowocześniana – stwierdził
prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że jest zwo-
lennikiem, aby powiat staszowski miał
jeszcze większe możliwości rozwojowe.

Poinformował, że zdecydował się wes-
przeć działania burmistrza Staszowa,
aby Starachowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna była rozciągnięta również
na Staszowski Obszar Gospodarczy. 
– Jestem przekonany, że dla Staszowa,
dla województwa świętokrzyskiego, dla
tej Polski, która przez niektórych była
pogardliwie nazywana „Polską B”, a
która pod względem potencjału ludz-
kiego jest absolutnie „Polską A”, wreszcie
nastała szansa, że ludzie, którzy potrafią
i nie potrzebują „ryby”, dostaną wędkę
po to, żeby mogli sobie ją złowić sami 
– zaznaczył prezydent. n

Artur Kowalski

Repolonizacja elektrowni
PREZYDENT
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Prezydent Andrzej Duda popiera repolonizację przemysłu, w tym energetyki 
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Katyński Marsz Cieni już po
raz dziesiąty wyjdzie w
niedzielę na ulice Warszawy. 
– Marsz stał się już stałym

elementem pamięci o zbrodni
katyńskiej w przestrzeni pub-
licznej. Chodzi nam o pub-
liczne oddanie hołdu zamor-
dowanym przez Sowietów 
w Katyniu i innych miejscach
na Wschodzie. Milczący marsz
jest symbolicznym odtworze-
niem ostatniej drogi oficerów
i chwilą refleksji nad ich 
losem.

Na wzór warszawskiego
marszu takie pochody coraz
częściej wyruszają też w in-
nych miastach.
– Pewnym fenomenem jest

to, że znaleźliśmy naśladowców
w innych miastach. W sobotę
będzie trzeci już  marsz katyński

w Olsztynie. Są też marsze w
Mińsku Mazowieckim, w Bia-
łymstoku. 

Marsz wypracował stałe ele-
menty, choć są też różne
okazjonalne.

– Głównym elementem jest
kolumna żołnierzy, policjantów
czy oficerów Korpusu Ochrony
Pogranicza. W marszu co roku
idą panie w strojach z epoki.
Ma to wymiar symboliczny –
idea jest taka, żeby pokazać,
że po zamordowanych pozos-
tała rodzina, uzmysłowić, że
coś uległo rozerwaniu. Są od-
grywane poruszające sceny, od-
czytujemy listy żołnierzy pisane
do rodzin. 

W wydarzeniu zawsze licznie
uczestniczą grupy rekonstruk-

cyjne. W tym roku zgłosiło
się ich blisko 70.
– Mamy różne grupy, doro-

słych, a także młodzieży. Zgłosiło
się 400 rekonstruktorów. Tak
dużego marszu jeszcze nie było.
Ale marsz to nie jest tylko re-
konstrukcja czy inscenizacja, ma
inny, historyczny wymiar. Tu
chodzi o żywą pamięć.

Jednym słowem, zaproszeni
mogą czuć się wszyscy chętni
do uczestnictwa.
– Tak. Marsz poprzedzi o

godz. 10.00 Msza św. na placu
przy wejściu do Muzeum Ka-
tyńskiego. A ruszymy jak zawsze
o 15.00, w Godzinę Miłosierdzia,
sprzed Muzeum Wojska Pol-
skiego. 

Dziękuję za rozmowę.
Zenon Baranowski

Rana Katynia
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ROZMOWA / 

z Jarosławem Wróblewskim,
koordynatorem X Katyńskiego Marszu Cieni

W KAŻDĄ ŚRODĘ 
W „NASZYM DZIENNIKU”NNIKU”

O KATOLICKĄ 
POLSKĘ

Nie spoczniemy, aż Bóg zapanuje w życiu narodu. 
Nie dopuścimy do wygnania 

Chrystusa z Polski. 

W związku z postępem w procesie beaty#kacyjnym 
Sługi Bożego w  „Naszym Dzienniku” niezwykle 

aktualne nauczanie wielkiego Prymasa.
W środę, 5 kwietnia:  
Wszyscy musimy ruszyć do walki 

z laicyzmem.

3POLSKAkraj@naszdziennik.pl Sobota-Niedziela, 1-2 kwietnia 2017

POD PATRONATEM           NASZEGO DZIENNIKA

W wielu rejonach kraju liczba
strajkujących nauczycieli była
znacznie mniejsza, niż zapo-
wiadał to lewicowy Związek
Nauczycielstwa Polskiego. 
Rozgoryczenia całą sytuacją nie
kryli rodzice, zdecydowanie
przeciwni wciąganiu dzieci w
partyjne rozgrywki ugrupowań
lewackich.

Według szacunków ZNP, w
strajku rozpętanym w celu stor-
pedowania reformy edukacji
realizowanej przez rząd Prawa
i Sprawiedliwości mieli wziąć
udział nauczyciele z około 
45 proc. placówek. Ale doszło
tu do przeszacowania. Na przy-
kład na Dolnym Śląsku jeszcze
w poniedziałek chęć strajkowania
wyraziło 401 szkół, a ostatecznie
przystąpiło do niego 288.

ZNP straszy nauczycieli zwol-
nieniami, mimo że resort edu-
kacji wielokrotnie argumento-
wał, że po wejście w życie zmian
będzie potrzebne wręcz zwięk-
szenie zatrudnienia w szkołach. 

Wiceminister edukacji naro-
dowej Marzena Machałek nie
ma wątpliwości, że strajk miał
podłoże polityczne i nie wynikał
bynajmniej z troski o dobro
szkoły. W rozmowie z „Naszym
Dziennikiem” Machałek po raz
kolejny zapewnia, że reforma
edukacji nie pociągnie za sobą
zmniejszenia liczby etatów nau-
czycielskich. Jak dodaje, wpraw-
dzie niż demograficzny stawia
przed dyrektorami placówek
oświatowych szereg wyzwań, ale
dzięki współpracy z samorzą-
dami zwolnień uda się uniknąć.
Ponadto jeszcze w tym miesiącu
resort przedstawi harmonogram
podwyżek płac dla nauczycieli
– pierwsze mają wejść w życie
w przyszłym roku. Wiceminister
Machałek ocenia, że ZNP
wszedł w spór nie tyle z MEN,
ile z dyrektorami szkół.

Krytycznie do poczynań
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego podchodzi prof. dr hab.
inż. Ireneusz Jóźwiak, dyrektor
Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. NMP Pośred-
niczki Łask we Wrocławiu. 
– Rząd premier Beaty Szydło
działa nie anty-, ale proeduka-
cyjnie. Usiłuje naprawić to, co
zostało zniszczone w szkolnictwie
– zaznacza. Jego zdaniem, obo-
wiązująca dotąd podstawa pro-
gramowa jest „wielką porażką”,

czego dobitnym przykładem jest
praktyczne odcięcie uczniów od
nauki historii i zbyt wczesne za-
wężenie spektrum przedmiotów.
– Liceum powinno kształcić
wszechstronnie, dawać wiedzę
kompleksową. Uczeń, który bę-
dzie zdawał maturę, powinien
mieć szerokie horyzonty. Nie
może być tak, że jest dobry tylko
z jednego przedmiotu, a już nie
potrafi znaleźć na mapie Węgier
– wskazuje nasz rozmówca. –
Nie powinno się tak działać, jak
czyni to ZNP, czyli podburzać
nauczycieli, bo to odbija się także
na uczniach – podkreśla prof.
Jóźwiak.

Petycję przeciwko przyjętej
formie strajku, czyli „wykorzy-
stywaniu dzieci i ich rodziców
do politycznej rozgrywki”, pod-
pisało 15 tys. osób. n

Marek Zygmunt

Partyjny strajk
EDUKACJA
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Dnia 23.03.2017 r. zmarła w wieku 97 lat

Halina Wetesko z domu Tańska
Wdowa po Olgierdzie Wetesko vel Vetesco,

artyście malarzu, twórcy biżuterii artystycznej.

Z głębokim smutkiem żegnamy Stryjenkę,
przez długie lata szczerze oddaną naszej rodzinie.

Monika Vetesco, Andrzej i Zbigniew Wetesko z rodzinami

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek, 4.04.2017 r.,
o godzinie 13.00 w kościele św. Michała, 

ul. Puławska, róg Dolnej.
Złożenie urny z prochami do grobu rodzinnego

na cmentarzu Bródnowskim o godz. 15.00.

Agnieszce Zagórskiej wraz z córką Alą
wyrazy głębokiego współczucia z powodu nagłej śmierci

Męża i Taty 
a naszego serdecznego Kolegi 
składają koleżanki i koledzy 

z Zespołu Gospodarowania Zasobem
Agencji Nieruchomości Rolnych

Agnieszce Zagórskiej wraz z córką Alą
wyrazy głębokiego współczucia z powodu nagłej śmierci

Męża i Taty 
składają 

kierownictwo i pracownicy 
Agencji Nieruchomości Rolnych

Dnia 30 marca 2017 roku zmarł nagle

Tomasz Zagórski
Człowiek młody o ogromnym dorobku. Związany z Agencją Nieruchomości Rolnych 

od 1994 roku, specjalista, ekspert z zakresu kształtowania ustroju rolnego 
i gospodarowania nieruchomościami rolnymi, autor publikacji i ekspertyz, 

Dyrektor w Zespole Gospodarowania Zasobem, odznaczony medalem Zasłużony dla Rolnictwa.

Z żalem żegnamy naszego przyjaciela, człowieka oddanego całym umysłem 
i sercem sprawom polskiego rolnictwa, zatroskanego sprawami każdego człowieka, 

wiernego przyjaciela, wspaniałego szefa i niezastąpionego współpracownika.

Tomku, owoce Twojej pracy zostaną z nami na zawsze, 
rady Twojej i pogody ducha nic już nie zastąpi. Spoczywaj w pokoju.

Wszyscy sędziowie Trybunału
Stanu zadecydują, czy będzie
można sądzić byłego ministra
skarbu w rządzie AWS. 
Emil Wąsacz, minister skarbu
w rządzie AWS, został oskar-
żony o nieprawidłowości pry-
watyzacyjne PZU, TP SA i Do-
mów Towarowych „Centrum”.
Jego sprawa ciągnie się już od
kilkunastu lat. Sam Wąsacz nie
przyznaje się do winy. Sędziowie
Trybunału zaczęli się zastana-
wiać, czy sprawa nie uległa
przedawnieniu, stanowiska w
kwestii interpretacji przepisów
są „podzielone”. 

– W związku z tym zwróci-
liśmy się do pełnego składu
Trybunału Stanu o rozstrzyg-

nięcie tego zagadnienia praw-
nego – powiedział sędzia TS
Jerzy Kozdroń. 

Obrońca Wąsacza Michał
Królikowski liczy na to, że TS
wyjaśni, czy jest możliwość pro-
wadzenia sprawy. – Powinno
być przedawnienie – powiedział
Wąsacz dziennikarzom, doda-
jąc, że jest już „zmęczony” tą
sprawą.

– Oczekiwania społeczne przy
tego rodzaju zarzutach są takie,
że postępowanie nie powinno
się kończyć w związku z upływem
czasu, ale konkretnym orzecze-
niem Trybunału Stanu – pod-
kreśliła poseł Halina Szydełko
(PiS), oskarżyciel sejmowy. n

Zenon Baranowski

Pytanie o Wąsacza
PRAWO

Zakończył się proces łączenia
Polskiej Grupy Górniczej z
Katowickim Holdingiem
Węglowym.
W rezultacie połączenia obu
przedsiębiorstw powstała naj-
większa grupa górnicza w Unii
Europejskiej. Minister energii
Krzysztof Tchórzewski ocenił,
że dzięki tej operacji udało się
uratować „tysiące miejsc pracy”,
utrzymując stabilne wydobycie
węgla energetycznego. – W in-
nym przypadku, jeśliby ten pro-
ces nie miał miejsca, Katowicki
Holding Węglowy musiałby
ogłosić upadłość – mówił mi-
nister Tchórzewski. Dziękował
przy tym m.in. stronie społecz-
nej, czyli związkom zawodo-
wym, za „zaangażowanie i zro-
zumienie” sytuacji i zgodę na
podpisanie umowy społecznej,
która dała możliwość wypra-
cowania wspólnego systemu
wynagradzania.

Jednocześnie PGG otrzyma
poważny zastrzyk finansowy od
swoich właścicieli, którymi są
m.in. spółki energetyczne. – Do-
kapitalizowanie miliardem zło-
tych Polskiej Grupy Górniczej
daje szanse na to, aby zostały
wykonane inwestycje, które da-
dzą pewność utrzymania wy-
dobycia, zapewnienia polskiej
energetyce ciągłości dostaw
węgla. Mamy też sytuację taką,
że dzięki tej operacji zarówno
Polakom, jak i przedsiębior-
stwom polskim nawet w naj-
trudniejszych warunkach po-
godowych nie będzie brakowało
energii elektrycznej – dodał
Tchórzewski.

Lepsze wyniki
Minister energii zwrócił uwagę,
że Polska Grupa Górnicza –
która powstała od maja ubieg-
łego roku – potrafiła w 2016 r.

poprawić wyniki finansowe gór-
nictwa. – W całym górnictwie
strata poniesiona w 2015 r. to
jest 4,5 mld złotych. Strata w
roku 2016 to 400 mln złotych.
Został już dokonany olbrzymi
wysiłek związany z porządko-
waniem sytuacji i dający na-
dzieję na to, że ta przyszłość
będzie lepiej wyglądała – mówił
Tchórzewski.

Minister przypomniał, że biz-
nesowe założenia Polskiej Gru-
py Górniczej przewidywały, iż
dodatni wynik finansowy uda
się jej uzyskać od kwietnia bie-
żącego roku. Tymczasem sama
PGG dodatni wynik osiąga już
od października ubiegłego roku.

Do Polskiej Grupy Górniczej
przeniesionych zostało wczoraj
10 koncesji geologicznych z Ka-
towickiego Holdingu Węglo-
wego. Podpisując dokument w
tej sprawie, wiceminister śro-
dowiska Mariusz-Orion Jędry-
sek poinformował, że w wyniku
tej operacji PGG będzie naj-

większym – porównywalnym z
Polskim Górnictwem Naftowym
i Gazownictwem – koncesjo-
biorcą w Polsce. Przeniesione
koncesje dotyczą ponad 2 mld
ton zasobów bilansowych węgla
kamiennego, w tym około mi-
liarda ton możliwych do wydo-
bycia. Wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski zapowie-
dział, że przygotowywany przez
Polską Grupę Górniczą proces
inwestycyjny pozwoli na zwięk-
szenie wydobycia węgla o kilka
milionów ton. Zaznaczył, że
trzeba będzie dokonać obliczeń
ilości węgla, jaka jest potrzebna
na polskim rynku. – To są in-
westycje oparte na biznesplanie,
że każda ściana wydobywcza
ma swoje założenia biznesowe
– zaznaczył wiceminister Tobi-
szowski. Jednocześnie, jak zwró-
cił uwagę, należałoby poprawić
konkurencyjność naszego su-
rowca wobec importowanego
węgla z Rosji. n

Artur Kowalski

Operacja na węglu
GÓRNICTWO

FO
T. 

M
. M

aR
ek

FO
T. 

R.
 S

Ob
kO

W
ic

z

Wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski zapewniał, że PGG
będzie dostosowywać swoje
inwestycje do zapotrzebowania
rynku na węgiel
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Jeśli Amerykanie przyjmą na-
sze warunki dotyczące wypo-
sażenia baterii rakiet Patriot
i uzgodnią z rządem warunki
umowy offsetowej, to pod ko-
niec roku powinien zostać
podpisany kontrakt na zakup
systemu tarczy antyrakietowej
„Wisła”. 
Ministerstwo Obrony Narodo-
wej wysłało wczoraj do Penta-
gonu zaktualizowane zapytanie
ofertowe dotyczące warunków
zakupu ośmiu baterii Patriotów,
czyli Letter of Request (LoR).
Te warunki były wcześniej oma-
wiane podczas trudnych roz-
mów z producentem rakiet,
amerykańskim koncernem Ra-
ython. Na LoR musi teraz od-
powiedzieć amerykański rząd,
bez którego zgody producent
nie może nam sprzedać pa-
triotów i towarzyszących im sys-
temów dowodzenia, namierza-
nia i kierowania ogniem.

Jedne z najważniejszych wa-
runków postawionych przez stro-
nę polską dotyczą tego, że chce-
my, aby „Wisła” dysponowała
najnowocześniejszymi wersjami
patriotów jako przeciwwagą
zwłaszcza dla rosyjskich rakiet
Iskander. I już pierwszy zestaw

ma być wyposażony w siecio-
centryczny system kierowania
walki IBCS. – Polska będzie
państwem, które równolegle z
USA będzie wdrażało system
IBCS – podkreślił wiceminister
obrony Bartosz Kownacki. 

Stało się tak dlatego, że uzys-
kaliśmy zgodę Waszyngtonu na
zastosowanie procedury Yockey
Waiver. Pozwala ona na omi-
nięcie zasady, że USA sprzedają
tylko takie uzbrojenie, jakie mają
już na wyposażeniu swojej armii.
Ponadto, począwszy od trzeciej
baterii, nasze patrioty mają być
wyposażone w nowoczesny radar
dookólny. Później także dwie
pierwsze baterie mają być zmo-
dernizowane przez dodanie ta-
kiego samego radaru.

Nasze warunki ofertowe do-
tyczą też ceny ośmiu baterii. 
– Polska wyda nie więcej niż 30
mld zł na całe zamówienie 
– podkreślił minister obrony
narodowej Antoni Macierewicz.
To będzie i tak największy kon-
trakt zbrojeniowy po 1989 roku,
o wiele droższy niż np. zakup
samolotów wielozadaniowych
F-16. – System ten w jak naj-
lepszym stopniu musi odpo-
wiadać naszym potrzebom.

Musi być najbardziej nowoczes-
ny. Zamawiamy więc system
najnowocześniejszy – zapewnił
Macierewicz.

Minister liczy, że umowa na
dostawy patriotów zostanie pod-
pisana do końca roku. Pierwszy
zestaw powinniśmy otrzymać
dwa lata po podpisaniu umowy. 

Polski wkład
Bardzo ważne dla MON są tak-
że kwestie udziału polskich firm
w produkcji systemu antyrakie-
towego „Wisła”. Raytheon już
wcześniej deklarował, że zakłady
skupione w Polskiej Grupie
Zbrojeniowej mają odpowiadać
za połowę tej produkcji i minister
Macierewicz to wczoraj potwier-
dził. – Współpraca z firmą Ra-
ytheon to skok technologiczny
dla spółek Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej – nie ma wątpliwości

Błażej Wojnicz, prezes PGZ.
Wiąże się z tym kwestia offse-

tu, bez której nie jest możliwe
zawarcie kontraktu z Amery-
kanami, choć offset jest nieza-
leżny od „polonizacji” patriotów.
– Obie strony są zadowolone z
uzyskanych warunków. Oczy-
wiście kluczową kwestią będzie
dotrzymanie warunków offse-
towych – zastrzegł Antoni Ma-
cierewicz. Minister jest prze-
konany, że umowa na „Wisłę”
jest dobrze negocjowana przez
MON. – My nie kończymy ne-
gocjacji, ale podstawowe wa-
runki zostały sformułowane tak,
że są zgodne z polską racją
stanu i pozwalają nam zagwa-
rantować bezpieczeństwo pań-
stwu polskiemu – stwierdził
Macierewicz.

Druga dobra informacja dla
MON napłynęła z Krajowej

Izby Odwoławczej. Otóż KIO
zezwoliła Inspektoratowi Uzbro-
jenia na zawarcie umowy z Bo-
eingiem na dostawy trzech śred-
nich samolotów do transportu
VIP-ów. 

Mimo że dopiero w najbliższy
poniedziałek izba wyda orze-
czenia w sprawie zaskarżenia
decyzji o zakupie samolotów
Boeinga, który złożyły trzy za-
graniczne firmy. 

Chodzi o kupno jednego uży-
wanego samolotu B737 – 800,
który otrzymamy pod koniec
tego roku, i dwa nowe (wersja
BBJ2 z salonką), z dostawą w
latach 2020-2021.

Decyzja KIO jest istotna z
tego względu, że MON naj-
później 31 marca musiało za-
płacić 500 mln zł zaliczki na
poczet dostaw samolotów. n

Krzysztof Losz

Patrioty
prawie pewne

OBRONNOŚĆ
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Minister Antoni Macierewicz
jest zadowolony z wyników
dotychczasowych negocjacji
w sprawie zakupu ośmiu
baterii Patriot
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Dosłownie ostatnie dni, do 3 kwietnia,
są zbierane podpisy pod europejską
inicjatywą obywatelską „Mama, Tata i
Dzieci”. Jej celem jest obrona rodziny i
małżeństwa jako związku kobiety i męż-
czyzny. Poniżej drukujemy formularz,

który można wyciąć, skserować i na
nim zbierać podpisy popierające ini-
cjatywę – warto zainteresować nią krew-

nych, znajomych, sąsiadów. Osoby zbie-
rające podpisy powinny pamiętać o tym,
że ważne są tylko te, które złożą osoby

pełnoletnie. Obok danych osobowych
trzeba też zwrócić uwagę na to, aby bez
błędów został wpisany numer PESEL.
Wypełnione formularze należy odesłać
na adres: Skrytka pocztowa 664, 30-960
Kraków 1, najpóźniej 3 kwietnia. 

Brońmy małżeństwa i rodziny!

✁ ✁✃

✃

Kazimierz Sokołowski szaniecgorzow@op.pl 
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Grupa 150 osób podających
się za Polaków blokowała w
środę trasę do przejścia gra-
nicznego z Polską w Hreben-
nem po stronie ukraińskiej. 
Dwie osoby zostały zatrzymane,
a ponad 100 przesłuchano. To-
czy się śledztwo z artykułów o
zamachu na integralność tery-
torialną państwa oraz dyskry-
minacji ze względu na ich przy-
należność narodową. Demon-

stranci poza pikietowaniem na
jezdni posiadali transparenty
domagające się „zaprzestania
ludobójstwa Polaków” oraz
„Polacy chcą pokoju”, „Precz
ręce od zabytków”, „To też jest
nasza ziemia”, „Polacy, łączcie
się” i „Wołyń w sercach”.

Jak się okazało, byli to oby-
watele Ukrainy, ale żaden nie
należał do polskiej mniejszości.
Policja ustaliła, że uczestników

akcji wynajęto, a jej organiza-
torzy za udział płacili 200 hry-
wien (ok. 30 zł). Przedstawiciele
Służby Bezpieczeństwa Ukrai-
ny uważają, że za incydentem
stoją rosyjskie służby specjalne.
W jednym z samochodów, któ-
rymi przywieziono uczestników
protestów, policja znalazła ge-
nerator elektryczny, drona i
petardy. n

PF, PAP

Wynajęci w roli Polaków
Ukraina

Do wydania lewicy „politycznej
i intelektualnej” wojny o przy-
szłość Europy wezwał dzia-
łaczy Europejskiej Partii Lu-
dowej premier Węgier Viktor
Orbán.
EPL to największa siła w eu-
roparlamencie oraz rządząca
partia w Niemczech i Hiszpa-
nii, a także w Chorwacji, Ir-
landii, Rumunii, na Cyprze,
Malcie i właśnie na Węgrzech.
Niestety, chadecja mieniąca
się w Europie „centroprawicą”
niewiele się różni od socjalis-
tów. Orbán jest w tym środo-
wisku outsiderem, a prym wio-
dą raczej Angela Merkel i Ma-
riano Rajoy, mający zupełnie
inne poglądy. Węgierski pre-
mier liczy, że jego grupa poli-
tyczna zacznie jednak szukać
własnej tożsamości pomimo
„ideologicznej presji” lewicy.

– Lewica ma jasny plan prze-
kształcenia Europy. Chcą mi-
lionów muzułmanów, chcą od-
łożyć zasadę pomocniczości, a
narzucić biurokratyczne zasady

na rynek pracy, podnieść po-
datki. Ostatecznie socjaliści
chcą zaprowadzić socjalizm.
To będzie fatalne dla Europy.
Stracimy chrześcijańską tożsa-
mość, naszą konkurencyjność
i nadzieję na pełne zatrudnienie
– stwierdził Orbán. Jak zauwa-
żył, wszystko to, co sprawiło,
że Europa cieszy się pokojem,
wolnością i dobrobytem, jest
dane tylko na jakiś czas.

Najwięcej miejsca premier
Węgier poświęcił polityce mi-
gracyjnej. – Migracja okazała
się koniem trojańskim terro-
ryzmu. Okazała się fałszywym
rozwiązaniem problemów nie-
doborów na rynku pracy. Ujaw-
niła, że przybysze żyją raczej
w równoległych społeczno-
ściach, zamiast integrować się
z głównym nurtem społeczeń-
stwa – ocenił.

Według Orbána, polityczna
poprawność nie jest w stanie
zidentyfikować niebezpieczeń-
stwa, tymczasem zachodniej
Europie grozi muzułmańska

dominacja „jeszcze za życia
tego pokolenia”, a lewicowa
polityka „rozbraja Europę”.

Alternatywą jest – zdaniem
węgierskiego premiera – wsłu-
chanie się w głos Europy Środ-
kowo-Wschodniej, w tym Wę-
gier. – My chronimy granice
Unii Europejskiej na setkach
kilometrów bez większego udzia-
łu UE. Przeciwnie, Bruksela
cały czas nas szkaluje. Ale jes-
teśmy żyjącym dowodem na to,
że obrona jest możliwa. To jest
realna solidarność – powiedział.

Orbán widzi też konieczność
nowej wspólnej polityki zagra-
nicznej UE. Jak zaznaczył, do-
tąd Europa wraz z USA decy-
dowała się na nieprzemyślane
interwencje, które doprowadziły
do destabilizacji w Afryce i na
Bliskim Wschodzie. Według
węgierskiego premiera, to samo
grozi obecnie Bałkanom, gdzie
europejskie wpływy maleją, a
region staje się polem rozgrywki
Rosji, Turcji i USA. n

Piotr Falkowski

Walka o duszę Europy
Węgry
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Do nabycia: apteki i zielarnie w całym kraju lub sprzedaż wysyłkowa
tel. 33 861 86 71, 602 214 616

BONIMED Żywiec, ul. Stawowa 23, www.bonimed.pl

Resveratrol
Esencja wina w kroplach

Zalecane spożycie:
2 razy dziennie
po 8 kropli pod język

Suplement diety

Resveratrol
- substancja naturalna obecna 
w winie o jednym z najlepiej 
udokumentowanych naukowo 
działań prozdrowotnych

RESVERATROL w kroplach:
- wspomaga w obronie przed wolnymi rodnikami, które
   uważa się m.in. za przyczynę chorób nowotworowych,
- korzystnie wpływa na pracę serca i układu 
   krążenia oraz prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi,
- hamuje starzenie się organizmu,
- wspomaga zdrowie układu nerwowego.

ZIOŁA OJCA GRZEGORZA

Innowacyjna formuła podawana
podjęzykowo umożliwiająca bezpośrednie

wchłanianie do krwi obwodowej

Innowacyjna formuła podawana
podjęzykowo umożliwiająca bezpośrednie

wchłanianie do krwi obwodowej

REKLAMA

www.domojcapio.pl
tel. (16) 622 30 43, 

669 669 542

Dom Ojca 
Pio Radawa

Leczenie dietą 
owocowo-warzywną

oraz 
rehabilitacja

REKLAMA

Według Viktora Orbána, polityczna poprawność nie jest w stanie zidentyfikować zagrożeń dla Europy
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W sobotę zachmurzenie małe i
umiarkowane. Rano na północnym
wschodzie lokalnie mgły ogranicza-
jące widzialność do 200 m. Na
północnym zachodzie po południu
wzrost zachmurzenia do dużego i
wieczorem możliwe przelotne
opady deszczu. Temperatura maksy-
malna od 17 st. C do 23 st. C.
Wiatr słaby i umiarkowany.

CHF  frank szwajcarski:

EUR     euro:

GBP  funt brytyjski:

USD  dolar USA:

CZK  korona czeska:

RUB  rubel rosyjski:

UAH hrywna ukraińska:

3,9461
4,2198
4,9130
3,9455
0,1559
0,0704
0,1460

WALUTYPOGODA

Litwa i Łotwa przyłączyły się
do wniosku Polski o unieważ-
nienie decyzji Komisji Euro-
pejskiej w sprawie niemiec-
kiego gazociągu OPAL, prze-
dłużenia Nord Stream.

Polski rząd skierował w tej
sprawie skargę do Trybunału
Sprawiedliwości UE. Wcześniej
taki sam pozew złożyło Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo. PGNiG i polski rząd
podnoszą zgodnie, że Komisja
Europejska nie powinna się
zgodzić na to, aby rosyjski Gaz-
prom wykorzystywał 80 proc.
przepustowości gazociągu
OPAL.

W praktyce oznacza to, że
żaden inny operator nie mógłby
tłoczyć tym rurociągiem swojego
gazu. Czyli Gazprom zdobyłby
pozycję monopolistyczną, co
jest złamaniem unijnego pakietu
energetycznego. Pakiet ma za-
pewniać wszak jak największą
konkurencję na rynku gazowym,
co jest korzystne przede wszyst-
kim dla klientów. n

KL

OPAL nie dla
Gazpromu

UE

Dokończenie ze s. 1
Ambasador Stanów Zjedno-

czonych przy ONZ Nikki Haley
apelowała wprawdzie także o
wspomnienie dyskryminacji ko-
biet ze względu na „orientację
seksualną i tożsamość gende-
rową”, ale te sformułowania
głosami innych państw zostały
wyeliminowane. Dokument
końcowy w ogóle nie wspomina
kwestii orientacji seksualnej, a
angielskie słowo „gender” jest
używane jedynie w pierwotnym
sensie – „płeć, rodzaj”.

Nowojorska debata trwająca
dwa tygodnie (13-24 marca)
zaczęła się mało pomyślnie.
Drugi dzień obrad w ogóle się
nie odbył z powodu fatalnej
pogody na wschodnim wybrzeżu
USA. Kolejne dni to serie wy-
stąpień, dyskusji, paneli i kon-
ferencji. Poza głosami ponad
stu państw swoje opinie przy-
słało kilkadziesiąt organizacji
międzyrządowych i pozarządo-
wych. Tego rodzaju forum to
zwarcie całkowicie przeciwstaw-
nych wizji, w którym trzeba pra-
cowicie budować poparcie dla
własnego stanowiska.

W końcowym dokumencie
jeden akapit dotyczy „zdrowia
seksualnego i reprodukcyjnego”
oraz „praw reprodukcyjnych”
(już nie „seksualnych”). Sfor-
mułowanie to zostało jednak
umieszczone w kontekście walki
z przymusem, dyskryminacją i
przemocą, co wyraźnie odbiega
od dotychczasowej retoryki mię-
dzynarodowych dokumentów.

Unia Europejska propono-
wała dopisanie stwierdzenia,
że komisja „podkreśla potrzebę
powszechnego dostępu do wy-
sokiej jakości i przystępnej in-
formacji o zdrowiu seksualnym
i reprodukcyjnym, edukacji, w
tym wszechstronnej edukacji
seksualnej oraz usług opieki
zdrowotnej”. Ten fragment zos-
tał odrzucony, tymczasem
kwestia „wszechstronnej edu-
kacji seksualnej” jest obecnie
priorytetem wojującego femi-

nizmu i aktywistów homolobby.
W programie tym chodzi tak
naprawdę o seksualizację dzieci
od najmłodszych lat, oswajanie
ich z pornografią i różnymi
perwersjami.

Nie udało się umieścić sfor-
mułowania potępiającego wy-
korzystywanie kobiet poprzez
pornografię i prostytucję. A to
ze względu na sprzeciw państw
walczących o rzekome prawa
„pracowników seksualnych”
wsparte m.in. przez znaną or-
ganizację Amnesty Internatio-
nal. Mowa jest jednak o walce
ze „współczesnym niewolnic-
twem i seksualną eksploatacją”.

Macierzyństwo na
pierwszym planie
Dokument przyjęty ostatniego
dnia zawiera wiele zaskakująco
pozytywnych zapisów. Prze-
strzega przed dyskryminacją z
powodu ciąży i macierzyństwa,
bierze pod opiekę młode matki,
w tym nastolatki (zabiegając o
ich prawo do edukacji), pro-

ponuje stworzenie bardziej ela-
stycznych warunków pracy dla
kobiet karmiących piersią.
Stwierdza, że należy „uznać
społeczne znaczenie macie-
rzyństwa, ojcostwa i roli ro-
dziców w wychowaniu dzieci”.

Przez całe negocjacje nad
konkluzjami obrad Unia Eu-
ropejska oraz oddzielnie wy-
stępujące państwa, głównie Eu-
ropy Zachodniej i Północnej,

usiłowały zmienić ich wymowę,
rozszerzyć fragment dotyczący
„zdrowia seksualnego i repro-
dukcyjnego” i za wszelką cenę
wprowadzić „wszechstronną
edukację seksualną”. UE wy-
powiadała się samodzielnie, a
także w jej imieniu Hiszpania.
Jednak to wszystko bez efektu,
bo obecnie członkami komisji
(czyli uprawnionymi do głoso-
wania) spośród państw człon-
kowskich UE są jedynie Belgia,
Niemcy, Hiszpania i Wielka
Brytania. Podobne do UE sta-
nowisko miały Norwegia i
Szwajcaria. Ale cała komisja li-
czy 45 członków i progresywny
radykalizm przegrał.

Delegacji UE przewodniczył
komisarz ds. współpracy mię-
dzynarodowej i rozwojowej Ne-
ven Mimica (Chorwat), ale były
w niej też dwie polskie eurode-
putowane: Agnieszka Kozłows-
ka-Rajewicz (PO) i Jadwiga Wiś-
niewska (PiS). Polskę reprezen-
tował minister Paweł Szrot z
kancelarii premier Beaty Szydło.

W swoim wystąpieniu mówił
wyłącznie o kwestii nierówności
płacowych, natomiast w trakcie
negocjacji Polska sygnalizowała,
że reprezentuje głos opozycji w
ramach UE w odniesieniu do
poruszanych zagadnień.

Po stronie tradycyjnych war-
tości były m.in. wszystkie pań-
stwa afrykańskie i wiele innych.
Nowe stanowisko Waszyngtonu
jeszcze bardziej ośmieliło kraje
politycznie i ekonomicznie uza-
leżnione od USA (choć Stany
Zjednoczone też obecnie nie
należą do komisji). 

Delegacja amerykańska zdo-
minowała dyskusję. Przy po-
twornym sprzeciwie działaczy
lobby LGBT znalazła się w niej
Lisa Correnti, dyrektor wyko-
nawczy Katolickiego Instytutu
Rodziny i Praw Człowieka z
Waszyngtonu. Głos na rzecz
życia i rodziny był też obecny
za pośrednictwem kilkunastu
organizacji pozarządowych. Były
one bardzo aktywne. Wystąpił
na przykład wraz z rodziną
amerykański policjant Kurt
Kondrich, ojciec 13-letniej
Chloe chorej na zespół Downa.
Gdy badania USG wykryły cho-
robę jeszcze w fazie prenatalnej,
rodzinie odmówiono wszelkiej
pomocy, a oferowano jedynie
aborcję. Dziewczynka urodziła
się szczęśliwie, a jej najbliżsi
rozpoczęli walkę o prawo do
informacji i opieki dla innych
osób w podobnej sytuacji. Udało
im się doprowadzić do zmiany
prawa w liberalnej Pensylwanii.
W obronie praw rodziny wy-
stępowały też kobiety niegdyś
będące ofiarami handlu ludźmi
i przymuszane do prostytucji.

Konkluzje Komisji ds. Statusu
Kobiet to wielki sukces, ale oen-
zetowski dotychczasowy „główny
nurt” na pewno nie uzna swojej
porażki. Już w poniedziałek roz-
poczyna się posiedzenie Komisji
ds. Ludności i Rozwoju, a to
kolejne pole batalii o prawdę,
życie i rodzinę. n

Piotr Falkowski

Oznaki życia w ONZ
POLITYKA PRORODZINNA

FO
T. 

pA
p/

ep
A 

j.
 S

Ze
ne

S

Ambasador Nikki Haley bez ogródek stwierdziła, że Stany Zjednoczone nie będą już łożyć na aborcję 
w ramach tzw. pomocy humanitarnej
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Dokument
końcowy
stwierdza, 

że należy „uznać
społeczne
znaczenie

macierzyństwa,
ojcostwa i roli

rodziców
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Jezus, gdy stanął nad grobem
przyjaciela, zawołał: „Łazarzu,
wyjdź na zewnątrz!”. Na ze-
wnątrz czego? – moglibyśmy
zapytać. W sensie dosłownym:
grobowej pieczary, w sensie
głębszym: tego, co więzi, trzyma
przy ziemi, ogranicza. Naszej
skorupy lęku o siebie, skupienia
na partykularnych interesach,
szukania wygody, obojętności.
Tego wszystkiego, co zabija mi-
łość, pokój, radość życia. 

Ewangelia czytana w piątą
niedzielę Wielkiego Postu to
trzecie skrutynium – sprawdzian,
element wewnętrznego badania
na drodze katechumenatu. To
także pytanie o naszą gotowość

do tego, by w pełni przeżyć
Paschę Jezusa, tzn. potraktować
ją nie jako archiwalne wspom-
nienie rzeczywistego faktu, lecz
by stała się okazją do zburzenia
narastających wewnątrz murów!
Oddać się całkowicie Jemu, po-
zostawić za sobą grób niespeł-
nionych nadziei, swoich pora-
nionych pomysłów na życie i w
pełni wolności odpowiedzieć:
Jestem Twój. Cały. Bez reszty
się Tobie oddaję, Jezu! Tobie za-
wierzam moje życie i śmierć,
teraźniejszość i wieczność! Za-
wołać za św. Pawłem (Ga 2,20):
Już nie żyję ja, lecz żyje we mnie
Chrystus!

ks. Paweł Siedlanowski

Wyjdź na zewnątrz!
rozważanie

Siostry Łazarza posłały do
Jezusa wiadomość: „Panie, oto
choruje ten, którego Ty kochasz”.
Jezus, usłyszawszy to, rzekł:
„Choroba ta nie zmierza ku
śmierci, ale ku chwale Bożej,
aby dzięki niej Syn Boży został
otoczony chwałą”. A Jezus mi-
łował Martę i jej siostrę, i Łaza-
rza. Gdy posłyszał o jego cho-
robie, pozostał przez dwa dni
tam, gdzie przebywał. Dopiero
potem powiedział do swoich
uczniów: „Chodźmy znów do
Judei”. Kiedy Jezus tam przybył,
zastał Łazarza już od czterech
dni spoczywającego w grobie. 

Kiedy więc Marta dowie-
działa się, że Jezus nadchodzi,
wyszła Mu na spotkanie. Maria
zaś siedziała w domu. Marta
więc rzekła do Jezusa: „Panie,
gdybyś tu był, mój brat by nie
umarł. Lecz i teraz wiem, że
Bóg da Ci wszystko, o cokol-
wiek byś prosił Boga”. Rzekł
do niej Jezus: „Brat twój zmart-
wychwstanie”. Marta Mu od-
rzekła: „Wiem, że powstanie z
martwych w czasie zmartwych-
wstania w dniu ostatecznym”.
Powiedział do niej Jezus: „Ja
jestem zmartwychwstaniem i
życiem. Kto we Mnie wierzy,
to choćby umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we
Mnie, nie umrze na wieki. Wie-
rzysz w to?” Odpowiedziała
Mu: „Tak, Panie! Ja mocno
wierzę, że Ty jesteś Mesjasz,
Syn Boży, który miał przyjść
na świat”. Jezus wzruszył się

w duchu, rozrzewnił i zapytał:
„Gdzie go położyliście?”

Odpowiedzieli Mu: „Panie,
chodź i zobacz!” Jezus zapłakał.
Żydzi więc mówili: „Oto jak
go miłował!” Niektórzy zaś z
nich powiedzieli: „Czy Ten, któ-
ry otworzył oczy niewidomemu,
nie mógł sprawić, by on nie
umarł?” A Jezus, ponownie
okazując głębokie wzruszenie,
przyszedł do grobu. Była to
pieczara, a na niej spoczywał
kamień.

Jezus powiedział: „Usuńcie
kamień!” Siostra zmarłego,
Marta, rzekła do Niego: „Panie,
już cuchnie. Leży bowiem od
czterech dni w grobie”. Jezus
rzekł do niej: „Czyż nie po-
wiedziałem ci, że jeśli uwie-
rzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”

Usunięto więc kamień. Jezus
wzniósł oczy do góry i rzekł:
„Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie
wysłuchałeś. Ja wiedziałem,
że Mnie zawsze wysłuchujesz.
Ale ze względu na otaczający
Mnie tłum to powiedziałem,
aby uwierzyli, że Ty Mnie po-
słałeś”. To powiedziawszy, za-
wołał donośnym głosem: „Ła-
zarzu, wyjdź na zewnątrz!”
I wyszedł zmarły, mając nogi i
ręce przewiązane opaskami, a
twarz jego była owinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie
go i pozwólcie mu chodzić”.
Wielu zatem spośród Żydów
przybyłych do Marii, ujrzawszy
to, czego Jezus dokonał, uwie-
rzyło w Niego. J 11,1-45

EWANGELIA
V niedziela Wielkiego Postu

Świętego Feliksa III, Papieża
Słowo Boże na sobotę:

Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9b-10.11-12; J 7,40-53
Słowo Boże na niedzielę:

Ez 37,12-14; Ps 130 (129); Rz 8,8-11; J 11,1-45

9wiara@naszdziennik.pl WIARA OJCÓWSobota-Niedziela, 1-2 kwietnia 2017

Małgorzata Pabis

Jim Caviezel, aktor, który za-
grał rolę Jezusa w filmie „Pas-
ja” Mela Gibsona, odwiedza
Polskę. W Krakowie modlił
się w sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach
i w sanktuarium św. Jana
Pawła II na Białych Morzach. 
Aktor przyjechał do Polski, by
promować film związany ze
św. Janem Pawłem II „Wy-
zwolenie kontynentu: Jan Pa-
weł II i upadek komunizmu”.
Będzie on miał swoją telewi-
zyjną premierę 2 kwietnia br.
o 13.05 w TVP1. W tym filmie
dokumentalnym Jim Caviezel
jest narratorem. 

W czwartek w Godzinie Mi-
łosierdzia Jim Caviezel wraz z
siostrami i pielgrzymami w Ła-
giewnikach odmówił Koronkę
do Bożego Miłosierdzia. Jak
mówił, wizyta na wzgórzu mi-
łosierdzia była dla niego wiel-
kim przeżyciem. – Kiedy pa-
trzysz na ten obraz, widzisz Je-
zusa, który patrzy na ciebie
swoim przeszywającym wzro-
kiem. Widzisz w tym miłość,
która mówi ci: „Kocham cię,
ale wstawaj, weź się w garść”.
To miłość prawdziwa, wyma-
gająca – podkreślał.

Jim Caviezel, mówiąc o swo-
im zawodzie, zaznacza, że jest
on jego powołaniem. Opowiada
swoje przeżycie sprzed lat, kiedy
nagle poczuł Obecność, która
przyszła do niego z zewnątrz, a
przyniosła z sobą pokój i miłość.
– Usłyszałem wtedy głos: „Chcę,
żebyś został aktorem”. Choć
nie od razu, to posłuchałem
tego głosu – wyznał.

Aktor nie ma wątpliwości,
że rolę życia zagrał w „Pasji”.
Wie, że ten film nawrócił dusze
milionów ludzi. Każdego dnia
na planie trwała wielka mod-
litwa. On sam ciągle odmawiał
Różaniec, także w scenie bi-
czowania i śmierci Pana Jezusa
na krzyżu. Ma nadzieję, że kon-
tynuacja „Pasji” nawróci mi-
liardy. Jest świadomy, że do
tego konieczna jest modlitwa
wielu. – Przyjeżdżam więc pro-
sić was, byście się modlili. Byście
odmawiali w tej intencji Róża-
niec i ofiarowywali Msze św. –
zachęca.

Jim Caviezel ma duży szacu-
nek dla Polaków. – Moim ulu-
bionym świętym jest św. Jan
Paweł II, którego dwa razy spot-
kałem osobiście. To on mówił
wciąż do nas: „Nie lękajcie się.
Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Wy macie tylu świętych, ilu nie
ma żaden inny naród. W Polsce
jest wiele zakonów, świętych
sióstr i kapłanów – podkreśla
Caviezel.

Aktor w czasie swojego pierw-
szego pobytu w Polsce wiele

rozmawiał z Polakami – pod-
pisywał płyty z filmami, udzielał
wywiadów, dzielił się swoim
niezwykłym świadectwem.

Spotkał się też m.in. z ks.
kard. Stanisławem Dziwiszem,
odwiedził Dom Arcybiskupów
Krakowskich oraz zwiedził ka-
tedrę na Wawelu. Odwiedził
także były niemiecki obóz kon-
centracyjny Auschwitz-Birke-
nau. W ostatnich dniach wziął
również udział w Targach Wy-
dawców Katolickich w Warsza-
wie, gdzie promuje film „Wy-
zwolenie kontynentu: Jan Paweł
II i upadek komunizmu”. 

Jim Caviezel urodził się w
1968 roku w Mount Vernon w
stanie Waszyngton. W poru-
szający sposób mówi o wierze
i o tym, co znaczy być chrze-
ścijaninem w dzisiejszych cza-
sach. Aktor często opowiada
także o swoim nawróceniu.
Wraz z żoną zaadoptowali troje
małych, ciężko chorych onko-
logicznie dzieci. Są one dla nie-
go dużą radością i ogromnie
cieszy się z ich dużych i małych
sukcesów. n

„Pasja” rolą życia
KraKów-ŁagiewniKi
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Aktor Jim Caviezel 
w sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w krakowskich
Łagiewnikach

Fatima, 13-21.11.2017 r. PATRONAT PIELGRZYMKA 

PIELGRZYMKA DLA KAPŁANÓW

Pierwsza w historii  pielgrzymka dla kapłanów do miejsc  związanych 
z fatimskim przesłaniem w Portugalii i Hiszpanii  (Pontevedra i Tuy).
Na pielgrzymkę zaprasza kapłanów ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor
Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. 

Więcej informacji na naszdziennik.pl/zaproszenia

Śladami wizjonerów fatimskich
w  100-lecie objawień Matki Bożej 

Szczegóły i program na sekretariatfatimski.pl w zakładce Pielgrzymka 
dla kapłanów. Organizatorzy: Sekretariat Fatimski i Pallotyńskie Biuro 
Pielgrzymkowe PEREGRINUS. Tel. +48 22 619 15 02.

Uwaga! Ograniczona liczba miejsc.
Ostateczny termin zapisów upływa 7  kwietnia 2017 r. 

PIELGRZYMKA 
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Oto Człowiek!

Wybrałem się w tę Krzyżową
Drogę, ale nie wiem, 
czy wytrzymam do końca.
Przecież jeszcze się nie zaczęła.
Dopiero jesteśmy u Piłata.

Piłat poprosił Pana Jezusa 
na podwyższenie.

Żydzi tam nie weszli, 
bo to pogańskie miejsce,
a jutro święta, 
trzeba być czystym.
Piłat nienawidził Żydów. 
Chciał Jezusa uwolnić.
Wiedział, że go z zazdrości wydali.
Słuchajcie, mam zwyczaj
wypuszczać na Święta
jednego ze złoczyńców. 

Znacie sprawę Barabasza.
Kogo chcecie, abym wam uwolnił?
Barabasza czy Jezusa, 
którego nazywają Chrystusem?
Barabasza!
Niedobrze!

Dowiedział się Piłat, 
że Jezus pochodzi z Galilei.
Odesłał więc Jezusa do Heroda. 

Ucieszył się Herod, 
że zobaczy jakiś cud,
ale Pan Jezus nie powiedział 
do tego lisa ani słowa. 
Więc Herod kazał okryć Jezusa
białym płaszczem i jak wariata
przeprowadzić przez miasto.
Znów u Piłata.
Czy Ty jesteś królem?
Tak, ale nie takim jak ty.
Dobrze, więc Ty jesteś królem?
Tak, jam się po to narodził
i po to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie
Cóż to jest prawda?

Więc Piłat chciał wzbudzić
litość u Żydów.

Kazał Jezusa ubiczować.
Biczownicy zrobili to fachowo,
a żołdaki ubrali 
Go na króla,
w czerwonej szacie, z trzciną
zamiast berła,
w cierniowej koronie: 
Piłat pokazał Go Żydom.
Oto Człowiek!
Ukrzyżuj Go! Króla waszego
mam ukrzyżować?
Nie winienem ja Krwi Tego
Sprawiedliwego.
Krew Jego na nas i na Syny nasze!

To wyście powiedzieli? 
To się wam stanie!
O Boże!

Ks. bp 
JÓZEF ZAWITKOWSKI

  
 

 
  

  
 

 
  

ZAMYŚLENIA 
NA WIELKI POST

Marsz dla Życia w tym roku
odbywa się 2 kwietnia, w 
12. rocznicę odejścia św. Jana
Pawła II…
– W tym roku chcemy po-

stawić na rodzinny wymiar mar-
szu. Chcemy, by rodziny z dzieć-
mi stanowiły twarz tego marszu.
Chcemy pokazać, że na różne
ludzkie problemy, doświadczenie
samotności, bezsensu życia od-
powiedzią jest właśnie rodzina
– przestrzeń, która podtrzymuje,
prowadzi, uszczęśliwia. Jako
duszpasterz rodzin prowadzę
formację małżeństw i z ogromną
przyjemnością patrzę na ich róż-
ną codzienność i wspólne trwa-
nie pomimo trudności. Ostatnio
dołączyło do nas małżeństwo,
które ma miesiąc stażu. Ci mło-
dzi ludzie są zachwyceni innymi

małżeństwami, mówią: „Jacy są
piękni”. Dlatego małżeństwom,
rodzinom chcemy pokazać, że
są ważne, chcemy zachęcić, by
przyszły, dały świadectwo, jak
małżeństwo może być piękne.
Każde dziecko dostanie serce z
dużym napisem: „Dziękuję
Bogu, dziękuję rodzicom”.

Istotą marszu są Eucharystie
w obu katedrach – warszawskiej
i warszawsko-praskiej (o godz.
11.00) – i zasadnicze przesłanie
Słowa Bożego, jakie z nich pły-
nie. W tym roku pierwszy raz
zbieramy dary dla domów sa-
motnej matki z obu stołecznych
diecezji. W marszu zawsze
uczestniczy środowisko Ośrodka
Adopcyjnego. 

I to są właśnie te elity
małżeństw, o których mówił
ks. abp Henryk Hoser? Pod-
kreślał potrzebę tworzenia elit
wśród rodzin, małżeństw, które
by towarzyszyły potem innym
małżeństwom. Jak Ksiądz
widziałby to towarzyszenie i
jednocześnie formację?
– Kształtowanie elit odbywa

się m.in. w naszym ośrodku dusz-
pasterstwa rodzin, które podej-
mują program ks. abp. Hosera,
przechodząc dwuletni tzw. kurs
pastoralny. Polega on nie tylko
na przekazie pewnych treści, ale
na indywidualnej pracy z każdym
małżeństwem. To są treści prze-
pracowywane w każdym mał-
żeństwie i potem te małżeństwa
idą do pracy z innymi małżeń-
stwami. Posługują w swoich
ośrodkach albo promieniują w
swoim środowisku. Zwyczajnie,
tam, gdzie są. To wychowanie
elit, to świadectwo i dzielenie
się doświadczeniem swego życia.

Oczywiście z tej roli nie można
wykluczyć ruchów, wspólnot ro-
dzinnych w Kościele. 

Pewnej zmiany w sposobie
myślenia wymaga to, o czym
napisał Papież Franciszek w
„Amoris laetitia”, bowiem mał-
żeństwa stają się podmiotem
duszpasterstwa rodzin, nie
przedmiotem. Doświadczone
małżeństwa mają prowadzić
inne małżeństwa. Ciągle wymaga
zmiany mentalności, przesta-
wienia się, że małżeństwo jest
tą przestrzenią do formowania
przez kogoś, ale to mają być
także formatorzy.

Diecezja warszawsko-praska
świetnie sobie z tym radzi?
– Podejmujemy program for-

macyjny dla małżeństw opra-
cowany przez naszego księdza
arcybiskupa. Arcybiskup Hoser
trafnie zwrócił uwagę na pro-
blem braku połączenia życia
codziennego z duchowością, łą-
czenia seksualności z ducho-
wością, życia rodzinnego z
Ewangelią. Kolejna rzecz – na
co zwraca uwagę Franciszek –
ludzie mają problem z budo-
waniem więzi. Pisał o tym także
Jan Paweł II w „Familiaris con-
sortio”. Dzisiaj ludzie bardzo
mało się znają, nie wchodzą
głęboko w przygotowanie do
małżeństwa, przeżywają je po-
wierzchownie, nie poznają sie-
bie, drugiej osoby i mają pro-
blem z budowaniem jedności,
bo są sobie obcy. 

I kolejna rzecz, wiele osób
nie ma świadomości, że mał-
żeństwo jest pewnym projektem,
i to projektem długotermino-
wym. Stając przed ołtarzem, nie
mają często świadomości, że

decydują się na coś, co będzie
trwało kilkadziesiąt lat. Świetnie
zaznaczył Papież Franciszek, że
celem tej drogi jest zbawienie, i
na początku tej drogi wcale nie
musimy być doskonali. Papież
mówi, że wiele małżeństw się
rozpada, bo wymaga od siebie
zbyt wiele na początku tej drogi,
nie mając świadomości, że ta
droga małżeńska jest procesem.

Czy ten brak świadomości
pewnego procesu nie wy-
nika z zatracania poczucia
tożsamości kobiety, tożsamości
mężczyzny, o których mówił
Jan Paweł II? Jak wzmocnić
ich tożsamość?
– Przede wszystkim dobrze

prowadzone duszpasterstwo po-
maga odkrywać i wzmacniać tę
tożsamość. Bo jak można dobrze
budować małżeństwo, nie znając
zadań małżeństwa, swoich ról?
W „Familiaris consortio” Jan
Paweł II wymienia cztery zada-
nia małżeństwa: budowanie jed-
ności, troska o życie i przekazy-
wanie życia, zaangażowanie w
życie społeczeństwa i w życie
Kościoła. Fantastycznie rozpi-
suje, co to w ogóle znaczy. To
nie jest tak, że Jan Paweł II tak
to sobie tylko wymyślił. Widział
małżeństwo jako projekt Pana
Boga. I jeżeli ludzie tych zadań
nie znają, to jak będą je reali-
zowali?! Wielki wkład w życie
małżeństwa to jego teologia cia-
ła, to ukazanie mistyki piękna
aktu małżeńskiego, to jest jed-

nocześnie antidotum na te
wszystkie wypowiedzi, że Kościół
boi się seksualności. Jak się sięg-
nie do nauczania Jana Pawła
II, to człowiek odkrywa, jaka
głębia jest w tym zawarta, jakie
piękno jest w akcie małżeńskim
zawarte. Dlatego Kościół stara
się je chronić, by małżonkowie
przeżywali głębię aktu małżeń-
skiego, cieszyli się przez całe
życie, nie tylko rok czy dwa.

Kto korzysta z porad w 
poradni?
– Zazwyczaj małżeństwa w

kryzysie. Choć przecież poradnia
spełnia rolę w pewnym sensie
profilaktyki małżeńskiej. Jednak
ludzie nie lubią profilaktyki.
Przychodzą, jak już jest problem.
A przecież mamy program
„Ewangelizacji intymności mał-
żeńskiej” – autorstwa ks. abp.
Hosera. To właśnie program
profilaktyki. Nie czekamy, aż
pojawią się problemy, chcemy
podać podstawowy warsztat, by
ludzi wzmocnić. Narzeczeni,
przeżywając kurs małżeński,
podchodzą do pewnych zagad-
nień, że ich nie dotyczą. Dopiero
małżeństwa już z kilkuletnim
stażem przekonują się, że życie
nie jest do końca takie łatwe,
jak to sobie planowali. Wszyscy
mogą skorzystać z poradni
wcześniej. Odkrywać, że mał-
żeństwo to piękna droga.

Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Jędrzejczyk

Rodzina 
twarzą marszu
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z ks. dr. Robertem
Wielądkiem,
duszpasterzem 
rodzin diecezji 
warszawsko-praskiej,
współorganizatorem
Marszu dla Życia
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czywistym celem li-
beralizacji procedury 
orzekania o śmierci

mózgu, niezależnie od dekla-
racji i zaprzeczeń, ma być
zwiększenie liczby narządów
do przeszczepień od osób
„uznanych za zmarłe”. W is-
tocie chodzi o potencjalnych
dawców, którzy pozostają w
śpiączce wskutek uszkodzenia
mózgu, są zależni od respira-
tora, ale u których czynność
serca nie ustała. Według wielu
krytycznych specjalistów w tej
dziedzinie, domniemana nie-
odwracalność i trwałość uszko-
dzeń części ośrodkowego ukła-
du nerwowego wcale o śmierci

tego układu nie może z góry
przesądzić, jak i nie musi być
równoznaczna ze śmiercią
człowieka.

Zabieg transplantacji wiąże
się z wcześniejszym okalecze-
niem dawcy. Także ten, który
opiera się na pobraniu tzw.
organu parzystego jak nerka,
lub organów pobieranych frag-
mentarycznie jak wątroba.
Ocena etyczna okaleczenia na
rzecz drugiego zależy od oko-
liczności i motywacji – może
być czynem szlachetnym, uspra-
wiedliwiającym narażenie włas-
nego zdrowia.

Zupełnie inną kwalifikację
moralną ma natomiast pobra-

nie narządu niezbędnego do
funkcjonowania, np. serca, co
wiąże się ze spowodowaniem
śmierci dawcy. Pobranie go od
żywego byłoby zabójstwem.
Transplantolodzy chcą wierzyć,
że pobrania te dokonywane
są zawsze od zmarłego, a za
takiego mają dawcę „uznanego
za zmarłego” po orzeczeniu
komisji, według lokalnych kry-
teriów, co zaskakujące, róż-
niących się między państwami.
Kryteria „śmierci mózgowej”
przedstawione przez Komisję
Harwardzką w 1968 roku, stwo-
rzone, aby umożliwić pobie-
ranie serca, spotykają się z
określeniem „użytecznej fikcji”.

Można sądzić, że wiele środo-
wisk medycznych na świecie
ma świadomość, że organy nie-
rzadko pobierane są od żywego
człowieka. Kręgi liberalne po-
stulują formalne odejście od
przestrzegania „reguły mar-
twego dawcy”, co jest w istocie
praktykowane. Sprzeciw budzi
umożliwienie ustalania sposo-
bów stwierdzania „śmierci móz-
gowej” na poziomie zwykłego
obwieszczenia. Instytut Ordo
Iuris i poprzedni rzecznik praw
obywatelskich zwrócili uwagę,
że tak fundamentalne, kluczo-
we dla czyjegoś życia kwestie
powinny być regulowane na
szczeblu ustawowym, w prze-

ciwnym razie stanowi to ła-
manie art. 38 Konstytucji RP.
Ordo Iuris podniosło również,
że w takich krajach jak Niemcy
do orzekania o śmierci móz-
gowej niezbędne są kilkuletnie
kwalifikacje lekarzy w zakresie
doświadczenia w obchodzeniu
się z uszkodzeniami ludzkiego
mózgu.

organy za wszelką cenę
Dr hab. Andrzej Lewandowicz

Śmierć mózgowa
nie istnieje.
Wyjątkowy wywiad 
z prof. Janem
Talarem.

Wybudziłem
setki
pacjentów

Widziałem, jak ks. Karol
leżał krzyżem przed
ołtarzem – rozmowa 
z Władysławem 
Rudkiem.

Byłem
ministrantem
Karola Wojtyły
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Musimy wypracować
mocną ideologię prawdy 
i dobra, oczyszczoną z
dziedzictwa marksizmu,
liberalizmu i nihilizmu 
– wskazuje ks. prof.
Czesław S. Bartnik.

Apolloniści i
bachanci
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czy któryś z pana pacjentów zrobił
dzisiaj krok naprzód?
– Każdy pacjent zrobił jakiś postęp

(uśmiech). Do pomocy mam kadrę
kształcących się fizjoterapeutów, któ-
rych także cieszy każdy krok postępu
swoich podopiecznych. Wszyscy widzą,
że przyjeżdżają do nas chorzy w śpiącz-
ce, a za tydzień, dwa siadają, za dwa,
trzy tygodnie chodzą i rozmawiają.
Personel zasmakował uczuć szczęścia
powrotu chorych do życia i to dodaje
wszystkim wiele sił do pracy. 

Od kiedy pan pracuje w „Gołębim
dworze”?
– Trafiłem tu pod koniec 2015 r.

Wybrałem „Gołębi Dwór”, ponieważ
jest wspaniale położony, nad jeziorem.
Początkowo był to Dom Seniora. Kie-
dy zacząłem tu pracować, powstało
nowe zadanie – usprawniania chorych
będących w śpiączce mózgowej i sta-
nach pośpiączkowych.

dlaczego zajął się pan chorymi w
śpiączce mózgowej? 
– Zawsze jest jakiś czynnik sprawczy.

Skończyłem Wojskową Akademię
Medyczną i chciałem być pediatrą.
Okazało się jednak, że w wojsku nie

mogłem specjalizować się w pediatrii,
dlatego wybrałem chirurgię. Później
zrobiłem jeszcze specjalizację z reha-
bilitacji, obroniłem doktorat, następnie
habilitowałem się. Jako chirurg spot-
kałem się z młodym pacjentem po
ciężkim urazie głowy, który po wyko-
nanej trepanacji czaszki nie odzyskał
przytomności i wszystko wskazywało
na to, że ma uszkodzony pień mózgu.
Nie wybudził się ze śpiączki po wyko-
nanej operacji, nie wybudził się też w
następnych dniach, więc według ak-
tualnej w tamtych czasach wiedzy le-
karskiej powinien umrzeć. Ale stało
się coś odwrotnego. Po pięćdziesięciu
dniach odzyskał świadomość i spraw-
ność psychofizyczną. To skłoniło mnie
do wyjaśnienia tego wielkiego problemu,
a z tym wiązała się zmiana miejsca
pracy, specjalizacji, miejsca zamieszkania
i – jak się okazało – bardzo ważnych
dla takich chorych działań medycznych. 

co jeszcze zaważyło na tym, że
poświęcił się pan wybudzaniu pa-
cjentów ze śpiączki? 
– Ważnym czynnikiem, jeszcze bar-

dziej wymagającym zastanowienia się
w pracy lekarza, było także spotkanie
z ojcem licealistki w świeżo otwartej

Wybudziłem
seTki
pacJenTóW

M2 naszdziennik.plSobota-Niedziela, 1-2 kwietnia 2017
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Z prof. Janem Talarem,
wybitnym specjalistą w dziedzinie wybudzania
chorych ze śpiączki mózgowej,

rozmawia Ewa Sądej
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Klinice Rehabilitacji Akademii Me-
dycznej w Bydgoszczy. Był niezwykle
zdesperowany i wyizolowany ze świata.
Trudno było się z nim porozumieć, po-
nieważ były to już godziny nocne. Nie
potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie,
nawet nie wiedział, po co przyszedł,
czekał na coś wiele godzin. Po wielu
próbach udało mi się dowiedzieć, że
jego córka leży w innym szpitalu. Skon-
taktowałem się z lekarzem dyżurnym
oddziału intensywnej terapii z tamtej
placówki i dowiedziałem się, że 17-
letnia córka tego pana, Wioletta, nie
żyje. Rodzice mają jutro o godz. 8.00
podpisać zgodę na pobranie od niej
narządów, co miało nastąpić godzinę
później. Nie wiedziałem, o co chodzi.
Zapytałem ojca, po co do mnie przy-
szedł, skoro wie, że jego córka umarła.
Zaczął głośno płakać i powiedział: „Ale
ona żyje”. Powiedziałem wtedy, że jeśli
pan przekona mnie, że córka żyje, to
zrobię wszystko, aby jej pomóc. Ojciec
ciężko westchnął i na jednym oddechu
wyrecytował: „Bo jej serce bije i jest
ciepła”. Tymi słowami przekonał mnie,
że Wioletta żyje, ale jak to pogodzić z
opinią lekarzy klinicystów? Czy bezro-
botny rolnik wiedział więcej niż pra-
cujący specjaliści medycyny? 

Na moją prośbę następnego dnia o
godzinie 8.00 rano przywieziono Wio-
lettę do kliniki. Po dwóch miesiącach
odzyskała świadomość, zaczęła mówić
i wykonywać ruchy kończynami. Prze-
bywała w klinice wiele miesięcy, w
tym czasie zorganizowałem dla niej
grono nauczycieli i jako pierwsza w
naszym ośrodku zdała maturę. To
mnie uskrzydliło.

Wówczas zaczął Pan Profesor pracę
z chorymi w śpiączce?
– Leczenie chorych w śpiączce móz-

gowej, rozpoczęte w 1975 roku, konty-
nuowałem w 10. Wojskowym Szpitalu
Klinicznym w Bydgoszczy. 

Przedstawione wyjątkowe zdarzenie
w mojej pracy zawodowej jeszcze bardziej
skłoniło mnie do podejmowania leczenia
chorych w każdym stanie, nawet w sta-
nach krytycznych wymagających stoso-
wania respiratorów. Od tamtego mo-
mentu do kliniki przyjmowałem przede
wszystkim pacjentów, których uważano
za pozbawionych szans życia, bez żadnych
pozytywnych rokowań. Prawie dwójkami
byli przywożeni chorzy z uszkodzeniami
mózgu. Sam kupowałem łóżka, ponieważ
nie było na to pieniędzy. Z 30 miejsc le-
żących zrobiło się ponad 40.

Ktoś dostrzegał Pana pracę?
– Moją pracę widziało setki rodzin

chorych leczonych w klinice rehabilitacji
– pierwszej i najskuteczniejszej jak do-
tychczas na świecie klinice wybudzeń
w Polsce chorych (dzieci, młodzieży i
dorosłych) ze śpiączki mózgowej. 

Moją pracę dostrzegł także Naczelny
Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej Naczelnej Rady Lekarskiej. Trzy-
krotnie było i jest prowadzone prze-
ciwko mnie dochodzenie w sprawie
utrudniania procedur pobierania na-
rządów do przeszczepów w celu po-
zbawienia mnie prawa wykonywania
zawodu (przywrócenie do życia setek
chorych dyskwalifikowanych co do życia

było mniej znaczącym działaniem niż
krytyka wadliwych, błędnych procedur
pobierania narządów do przeszczepów). 

Próbował Pan dzielić się swoimi
dokonaniami?
– Sukcesy chciałem upubliczniać.

Nadarzyła się okazja podczas organi-
zowanego przeze mnie Międzynaro-
dowego Kongresu Polskiego Towarzy-
stwa Rehabilitacji w Bydgoszczy. Na-
reszcie podałem do publicznej wiado-
mości środowiska medycznego, że cho-
rzy w ciężkim stanie śpiączki mózgowej
powinni być rehabilitowani i odzyskiwać
zdrowie. Miałem na tym kongresie wy-
kład, który nie spotkał się z wielkim
zainteresowaniem.

W związku z tym, że podczas kongresu
nie przebiłem się ze swoimi poglądami,
napisałem książkę „Urazy pnia mózgu.
Kompleksowa diagnostyka i terapia”. 

Spotkała się z zainteresowaniem?
– Monografia znalazła zainteresowanie,

czego dowodem była sprzedaż wszystkich
egzemplarzy. Kilka lat później, w 2005r.,
zostałem zaproszony do audycji Jana
Pospieszalskiego o transplantacjach.
Miałem nadzieję, że będę mógł więcej
powiedzieć o swojej pracy. W zasadzie
do głosu zostałem dopuszczony pod ko-
niec spotkania. Powiedziałem, że w
Polsce dokonuje się eutanazji na chorych
w śpiączce. Powiedziałem, jak się okazało,
tylko tyle i aż tyle. 

Włożył Pan kij w mrowisko.
– Po powrocie z Warszawy do domu

moi przełożeni chcieli, abym natych-
miast odwołał słowa, które powiedzia-
łem nocą w telewizji. Nie zrobiłem
tego. W związku z tym miałem co kilka
dni kontrolowane prowokacje. Zosta-
łem nazwany przestępcą. Przeżyłem
bardzo wiele… Zamknąłem się w dom-
ku w lesie i nie chciało mi się wychodzić.
Nawet nie pamiętam, po jakim czasie
wróciłem do życia. Nie miałem jednak

warsztatu pracy, który stworzyłem dla
moich chorych. Rozdzwoniły się tele-
fony: „Panie profesorze, mój tato, moja
mama, córka, syn… wiem, że może
pan pomóc”. Odpowiadałem, że do
tej pory miałem sztab ludzi do pomocy,
a teraz jestem sam. Kolejne rozmowy
spowodowały, że opracowałem strategię
wykorzystania rodzin do leczenia – od-
zyskiwania chorych w śpiączce móz-
gowej. Te rodziny, którym pozwolono
wykonywać neurostymulacje, mają do
dziś żyjących swoich bliskich.

Wielu Pana pacjentów skazanych
na śmierć wróciło do życia?
– Tak, odzyskałem większość chorych,

zwłaszcza niepełnoletnich, ponieważ ro-

dzice decydowali o ich losie, choć nie
zawsze. Do pięciuset wybudzonych cho-
rych liczyłem, a dalej przestałem, po-
nieważ w naszej rzeczywistości były to
już kosmiczne liczby. Cieszyłem się tym. 

Po wielu namowach zgodziłem się
wystąpić z wykładem na konferencji
lekarzy anestezjologów w Poznaniu.
Dałem kilkadziesiąt dowodów na wy-
prowadzenie chorych ze śpiączki móz-
gowej, nawet tych uznanych za nieży-
jących. Moje wystąpienie kolejny raz
spotkało się z ogromną krytyką. Za-
rzucono, że nie przedstawiłem dowo-
dów. Kolejny raz musiałem pozbierać
myśli. Z tego zrodziła się następna
książka „Śpiączka mózgowa. Przypadki
kliniczne” wydana w 2014 r.

Do kogo jest skierowana ta pozycja?
Czy tylko do specjalistów?
– Monografia faktograficzna była

skierowana do lekarzy różnych spe-
cjalności, do pielęgniarek, fizjotera-
peutów, studentów medycyny i w dużej
mierze do rodzin chorych będących w
śpiączce mózgowej. Kiedy niewykształ-
cony w dziedzinie medycznej człowiek
przeczytał książkę, wiedział, jak sku-
tecznie pomóc bliskiej osobie, i to przy-
nosiło najlepsze efekty.  

Można ją jeszcze gdzieś dostać?
– Niestety, nakład został wyczerpany.

Przygotowywana jest do druku kolejna
monografia faktograficzna, która w tym
roku będzie dostępna. Po napisaniu
wcześniejszych książek, które nie spot-
kały się z należnym zainteresowaniem
środowisk medycznych, zastanawiałem
się, dlaczego tak się stało. Świat nauki
bardziej opiera się na aktualnych, głoś-
nych medialnie wyzwaniach współczes-
nej medycyny, niestety bazujących na
błędnych, nieludzkich tezach konwencji
harwardzkiej.

Wśród wielu młodych lekarzy, pie-
lęgniarek, fizjoterapeutów, a także w
społeczeństwie wzrosło zainteresowanie
skutecznym leczeniem chorych z tzw.
nieodwracalnymi uszkodzeniami mózgu
zarówno z przyczyn urazowych, naczy-
niowych, jak i innych.

Jakie znaczenie mają bliscy dla
chorego znajdującego się w śpiączce
mózgowej?
– Rodziny od starożytności pełnią

wielką rolę w leczeniu chorych, a dziś
szczególnie powinny być stosowane
takie działania. Niestety, zwłaszcza na
OIOM-ach bliscy mają ograniczony
czas na kontakt z pacjentem. Jest to
nie do końca zgodne z prawem me-
dycznym. Już w pierwszych dniach le-
czenia powinno się stosować zabiegi
neurofizjoterapii i neuroprotekcji ro-
dzinnej, ale pracownicy szpitali są nie-
wydolni w tym zakresie. Wówczas efekty
leczenia byłyby zdumiewająco większe
w stosunkowo krótkim czasie i malałaby
armia ludzi niepełnosprawnych wyma-
gających całodobowej opieki. 

Jak słowa, szczególnie te negatywne,
wypowiadane w obecności chorego
wpływają na jego stan?
– Złe słowa zawsze odbijają się nega-

tywnie na psychice każdego człowieka
bez względu na wiek. Szczególnie chorzy
powinni być otoczeni empatią, miłością,
życzliwością, opiekuńczością i pracą.
Wielu specjalistom wydaje się, że pacjenci
w śpiączce nie słyszą, nie widzą, nie ro-
zumieją wypowiadanych słów. Takie są
oficjalne przekazy w tym zakresie. Chorzy
w śpiączce mózgowej słyszą i rozumieją
przekazywane im słowa. Wybudzeni
często po wielu miesiącach zastanawiają
się nad słyszanymi słowami w szpitalu i
pytają rodziny, dlaczego chciano im wy-
ciąć serce, przecież oni mieli zdrowe
serce. Często występującym zjawiskiem
u chorych w stanach krytycznych śpiączki
mózgowej były i są płynące z oczu łzy
podczas głośnych dyskusji na ich temat.
Odpowiedź personelu medycznego w
takich sytuacjach jest stale jedna: to jest
bezwiedny odruch.Czy człowiek zdrowy
potrafi bezwiednie płakać? Chyba wtedy,
gdy wieje kurz w oczy. Jeżeli płyną z
oczu łzy, to jest jedyny możliwy znak
chorych, że żyją i chcą żyć, i nie zgadzają
się z opiniami specjalistów.

Dlaczego uważa Pan, że termin „śmierć
mózgowa” jest nieporozumieniem?
– Termin tzw. śmierci mózgowej po-

wstał na bazie przestępczego działania
jednego z lekarzy. Jeżeli coś zaczyna
się od przestępstwa, to nakręca się
spirala kłamstwa. Dokończenie na s. M4
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Dokończenie ze s. M3
Chodzi o Christiaana Barnarda, któ-

ry w 1967 r. jako pierwszy przeszczepił
serce. Cały świat oszalał na tym punk-
cie. Jednak kiedy chory umarł, służby
śledcze wszczęły dochodzenie w spra-
wie śmierci dwóch chorych – dawcy,
a także śmierci człowieka po prze-
szczepie. W świetle obowiązującego
w tym czasie prawa dawca żył. Znalazła
się więc grupa przyjaciół ze słynnej
uczelni amerykańskiej, która w trybie
ad hoc committee (stworzonej ad hoc
komisji) stworzyła konwencję har-
wardzką. Celem tego ad hoc committee
było stworzenie nowej, neurologicznej
definicji śmierci pozwalającej na ura-
towanie lekarza eksperymentatora
przed odpowiedzialnością karną i jed-
nocześnie otwierającej możliwości le-
galnego pobierania narządów od cho-
rych w śpiączce mózgowej według
umowy medycznej nigdy niepotwier-
dzonej naukowo.

Czy kryteria dotyczące orzekania o
śmierci mózgowej są wystarczające,
aby stwierdzić, że rzeczywiście
człowiek umarł? 
– Odpowiem przykładem wziętym z

życia. Sadzi pani drzewko, które później
urośnie w wielkie drzewo. Ktoś jednak
stwierdza, że to drzewko nie będzie
dalej rosło, i ucina je. To, co rośnie,
ma rosnąć. Ci ludzie, którzy od lat
żyją, mają prawo i powinni dalej żyć
mimo uszkodzenia mózgu. 

Kryteria i sposoby stwierdzania trwa-
łego i nieodwracalnego ustania czynności
mózgu, zawarte w obwieszczeniu mi-
nistra zdrowia z 17 lipca 2007 r., orzekane
w urzędowo krótkim czasie po uszko-
dzeniu mózgu, po wielekroć nie wy-
czerpują znamion śmierci chorego. Już
w definicji stwierdzenie, że „śmierć jest
zjawiskiem zdysocjowanym”, powta-
rzane w komunikatach od kilkudziesięciu
lat, nigdy nie miało potwierdzenia nau-
kowego, medycznego i ludzkiego. 

Powtarzane dalej „trwałe i nieod-
wracalne ustanie czynności mózgu”
poza jednym wyjątkiem nie występuje
w organizmie ludzkim. Tym wyjątkiem
jest ustanie czynności serca mimo wie-
lokrotnego stosowania pobudzenia jego
pracy znanymi metodami. 

Kikut, po trwałej i nieodwracalnej
amputacji kończyny, odpowiednio za-
protegowany ma prawo spełniać czyn-
ność amputowanej kończyny. Tym bar-
dziej uszkodzony mózg, wykorzystujący
w normalnych warunkach tylko część
swych możliwości, w warunkach uszko-
dzenia wykazuje zaskakujące efekty
terapeutyczne – chorzy odzyskują
pełną świadomość, sprawność psycho-
fizyczną, a nawet kończą wyższe studia.
Zatem nie mogło być i nie może być
„trwałego i nieodwracalnego ustania
czynności mózgu”.

Kryteria i sposoby stwierdzania trwa-
łego i nieodwracalnego ustania czynności
mózgu zawarte w cytowanym obwiesz-
czeniu w większości stwierdzeń nie
miały żadnego gruntownego potwier-
dzenia naukowego, medycznego i ludz-
kiego. Były powieleniem niezgodnej z
medycyną ad hoc konwencji harwardz-
kiej stworzonej na użytek transplantacji
(mózg nieodwracalnie uszkodzony, nie-

odwracalna śpiączka), której celem było
„zdefiniowanie nieodwracalnej śpiączki
jako nowego kryterium śmierci”. „Prze-
starzałe kryteria definicji śmierci mogą
prowadzić do kontrowersji w pozyski-
waniu narządów do transplantacji” (zob.
Christiaan Barnard). 

Jak określić więc stan osób, u których
orzeczono tzw. śmierć mózgową?
– W czasie rozpoznawania uznaniowo

tzw. śmierci mózgu chorzy najczęściej
byli w odwracalnym szoku mózgowym
z bezdechem (ale przemijającym, jeżeli
takich chorych dalej się leczyło) i z
przejściowo nieobecnymi odruchami
pniowymi ustępującym po opanowaniu
obrzęku mózgu, podobnie jak jest od-
wracalny szok rdzeniowy. Objawy szoku
mózgowego niestety są podobne do
objawów zawartych w tzw. kryteriach
stwierdzania trwałego i nieodwracalnego
ustania czynności mózgu. 

Jednym z elementów tej doktryny był
narastający obrzęk mózgu. Życie poka-
zało, że najczęściej nie stosowano sku-
tecznych sposobów opanowania nad-
miernego ciśnienia śródczaszkowego,
twierdząc, że „mózg wyleje się po otwar-
ciu czaszki”. Stwierdzano jednakże, że
„uszkodzenie mózgu jest nieodwracalne

wobec wyczerpania możliwości tera-
peutycznych i upływu czasu” – tak, jeżeli
nie stosowano należnego leczenia.

Co myśli Pan o wprowadzaniu pa-
cjentów w stan śpiączki farmako-
logicznej?
– Każdy zdrowo myślący Polak za-

stanawia się, po co stosować śpiączkę
farmakologiczną, skoro chory jest już
w śpiączce mózgowej. Powszechna od-
powiedź specjalistów brzmi: „aby mózg
w spokoju odzyskał swoje funkcje”.
Nie jest to prawda, ponieważ stosowane
we wlewie kroplowym, ciągłym przez
wiele dni różne leki sedacyjne powodują
degradację komórek ośrodkowego ukła-
du nerwowego, utrudniają lub unie-
możliwiają odzyskanie świadomości,
stanowią duże utrudnienie w procesie
rehabilitacji pacjentów i przyczyniają
się do tworzenia armii niepełnospraw-
nych chorych. Chorzy pod wpływem
leków sedacyjnych sprawiają wrażenie
nieżyjących (tak jak wyglądają pacjenci
podczas znieczulenia ogólnego do za-
biegów chirurgicznych).

Takie, jak podałem wyżej, niepraw-
dziwe stwierdzenia występują niemal
w każdym akapicie Obwieszczenia Mi-
nistra Zdrowia z 17 lipca 2007 r. 

Dlaczego nie widzą tych nieścisłości
lekarze różnych specjalności?

Kiedy rozmawiałam z Pana pacjentami,
opowiadali, że przed przyjęciem do
„Gołębiego Dworu” prosi Pan o
przesłanie zdjęcia twarzy, źrenicy oka
i ewentualnie danych z aparatury
podłączonej na OIOM-ie. Co można
powiedzieć na podstawie źrenicy oka?
– Nie mając możliwości fachowego

badania chorych, korzystam z możliwych
dostępnych elementów oceny chorych
w śpiączce mózgowej. Biorę pod uwagę
wygląd całego oka jako wrót do stanu
psychiki chorych. W procedurach o
orzekaniu „śmierci mózgowej” to ba-
danie zostało dawno zaniechane z oba-
wy przed rażącymi różnicami mogącymi
utrudniać zakładane cele. Dlaczego?
Ponieważ to badanie jest dowodem na
to, że człowiek żyje, a nie umarł. Jest
to bardzo wielki problem i ktoś musi o
nim zacząć mówić. 

To kompleksowe zadanie zostało mi
powierzone z Góry i trzeba je wykonać. 

W Polsce do tej pory o śmierci móz-
gowej orzekało trzech lekarzy. W lutym
Sejm znowelizował ustawę trans-
plantacyjną i teraz ma to robić dwóch
specjalistów. 
– Każda modyfikacja dokumentów

medyczno-prawnych dotyczących po-
bierania narządów do przeszczepów
była kolejnym ułatwieniem w tym
względzie. 

Mało tego, kryteria „śmierci móz-
gowej” w świetle prawa powinny być
określone w ustawie sejmowej, niestety
nigdy tego nie zrobiono, także w tym
roku. Były dwie ustawy transplanta-
cyjne – z 1995 i z 2005 r. Nie zostały w
nich podane kryteria „śmierci móz-
gowej”, czyli są to wszystko akty bez-
prawne. W ustawie z 2005 r. było od-
niesienie, że na podstawie opinii spe-
cjalistów w formie obwieszczenia ma
to zrobić minister zdrowia. A przecież
obwieszczenie ma charakter tylko in-
formacyjny. 

Musimy mieć na uwadze kolejne
działania pozwalające na pozyskiwanie
zdrowych narządów do przeszczepów
od chorych po zawale serca i po udarze
mózgu.  

Kiedy rozmawia się z Pana pacjentami
i ich rodzinami, wszyscy są Panu
bardzo wdzięczni.
– Kiedy ktoś znalazł się w śpiączce

mózgowej, to była wielka tragedia. To,
co przeżywali chorzy i ich rodziny, nie
mieści się w żadnych kategoriach ludz-
kich ani medycznych. Tu jest wielkie
pole do pracy, aby udowodnić, że ludzie,
skoro się urodzili, mają prawo żyć, i to
żyć szczęśliwie. A jeżeli są negatywne
oceny chorych znajdujących się w śpiącz-
ce mózgowej, wynika to z braku nale-
żytego doświadczenia w tym względzie
i ograniczonego lub niewłaściwego le-
czenia. Panuje przekonanie, że takim
chorym nie można pomóc, a to jest
kłamstwo. Tym ludziom w śpiączce
mózgowej, zgodnie z hipokratesowską
ideą i Kodeksem etyki lekarskiej, zawsze
należy pomóc.

Dziękuję za rozmowę.
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Kryteria „śmierci mózgowej” w świetle prawa
powinny być określone w ustawie sejmowej,

niestety nigdy tego nie zrobiono, 
także w tym roku

W „Gołębim Dworze” Klaudia
bardzo szybko wstała z łóżka,
zaczęła mówić i pomału
zaczyna pisać 
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Kamieniu Małym, ok. 5 km
od Iławy, w pięknie poło-
żonym ośrodku „Gołębi
Dwór” prof. Jan Talar rea-

lizuje swą misję pomocy pacjentom w
śpiączce mózgowej, którym inni lekarze
nie dają szans na wyjście z tego stanu.
To, co niemożliwe gdzie indziej, spełnia
się w „Gołębim Dworze”. Jak mówią
pacjenci prof. Talara i ich rodziny: tu
ludzi przywraca się do życia.

W ośrodku funkcjonują dwa oddziały:
jeden dla osób starszych potrzebujących
całodziennej opieki oraz drugi dla osób
będących w śpiączce mózgowej i wy-
chodzących z niej. Pięknie położony
teren nad jeziorem Łabędź sprzyja po-
wrotom do zdrowia. W „Gołębim Dwo-
rze” panują domowe warunki. Każdy
pacjent ma swój pokój, w którym prze-
bywa z kimś z rodziny. Każdy pokój to
inna życiowa historia. 

Wrócę na studia
Od 29 stycznia 2017 r. w ośrodku prze-
bywa Klaudia – dwudziestoletnia dziew-
czyna z Gniewu, która w Wigilię 2016
r. miała wypadek samochodowy. Ude-
rzyła w drzewo i doznała obrażeń głowy.
Kiedy jej rodzice przyjechali na SOR
do jednego z gdańskich szpitali, usłyszeli,
że mogą pożegnać się z córką. – Lekarz
zasugerował – mówi pani Katarzyna,
mama Klaudii – że byłoby lepiej, aby
Pan Bóg zabrał córkę, ponieważ ma
tak duże obrażenia głowy, że nawet
jeśli przeżyje, to będzie upośledzona.
Złapaliśmy Klaudię za rękę i powie-
dzieliśmy, że z nią będziemy – ze wzru-
szeniem wspomina mama dziewczyny.
Na OIOM-ie Klaudia leżała trzy ty-
godnie. Została wybudzona z podwójnej
śpiączki. Rokowania jednak były pesy-
mistyczne. Lekarze mówili o porażeniu
prawo- i lewostronnym ciała. Mówiono
rodzinie, że dziewczyna może być nie-
sprawna intelektualnie, będzie nadawała
się „do ogrodu”. Brat Klaudii znalazł
informację o dokonaniach prof. Jana
Talara i nawiązał z nim kontakt. – Pro-
fesor polecił zrobić zdjęcia oczu i mo-
nitorów – opowiada pani Katarzyna. –
było to nie lada wyzwanie na OIOM-
ie. Kiedy profesor zobaczył wyniki,
stwierdził, że Klaudia jest do wypro-
wadzenia na prostą szybciej, niż można
się spodziewać. Dał rodzinie nadzieję,
której wszyscy mocno się chwycili. Ro-
dzina Klaudii otrzymała od prof. Talara
nagranie, jak ją stymulować. Każdą
chwilę wykorzystywali na masaże, po-
budzanie zmysłów zapachami, smakami,
ulubioną muzyką. Na tablecie bliscy
pokazywali Klaudii różne informacje,
oprócz tego dużo do niej mówili. W
szpitalu w Gdańsku dużym wsparciem
był dla rodziców ksiądz. 

Po masażach i stymulacjach, które
odbywały się według zaleceń profesora,
Klaudia bardzo szybko odzyskała dobry
oddech. Została odłączona od respira-
tora i przeniesiona na neurologię. Tam
dość swobodnie rodzina mogła działać

według zaleceń. Pod koniec stycznia
dowiedzieli się, że jest miejsce w „Go-
łębim Dworze”. Do ośrodka Klaudia
została przywieziona na noszach. – Z
łóżka wstałam dopiero tutaj – mówi ci-
chym głosem dziewczyna. – Tu zaczęłam
chodzić, mówić i pomału zaczynam
pisać. Klaudia ma bliznowate przewę-
żenie tchawicy i w związku z tym ma
problem z oddechem. To skutek złej
intubacji w szpitalu. W ocenie prof. Ta-
lara, Klaudia jesienią wróci na studia.
– Profesor od samego początku mówił,
wbrew opinii innych lekarzy, że Klaudia
jest do odzyskania. Jego zalecenia dały
niebywałe efekty – dzieli się mama
Klaudii.

Wszystko idzie 
do przodu

Karol pochodzi z Wielkopolski i ma
19 lat. We wrześniu 2016 r. miał wy-

padek samochodowy. Doznał ciężkiego
urazu głowy i trafił na intensywną te-
rapię. Miał obrzęk mózgu. Na OIOM-
ie był cztery tygodnie, później trafił na
neurochirurgię. Do „Gołębiego Dwo-
ru” został przywieziony w śpiączce 2
stycznia 2017 r. Po miesiącu pobytu
wybudził się. – Teraz wszystko idzie
do przodu – mówi pani Jola, mama
Karola. – Ciało zaczęło wracać, głowa
zaczęła funkcjonować. Bardzo pięknie
je, jest już bez rurki tracheotomijnej.
Zaczyna mówić – opowiada mama
chłopaka. Karol do ośrodka przyjechał
z bardzo wielką spastycznością, czyli
nadmiernym napięciem mięśni. Oprócz
tego doświadczał burzy wegetatywnej,
która objawia się ogromnym niepo-
kojem emocjonalnym. Profesor wy-
prowadził go z tego stanu. Mama Ka-
rola zaznacza, że cały czas idą do przo-
du. Widzi, jak dużo już zrobili i jak
dużo jeszcze pracy przed nimi. Dla

syna zrezygnowała z pracy zawodowej.
Mówi, że prof. Jan Talar uratował
życie Karolowi.  

Przyjechał do nich
profesor

W „Gołębim Dworze” pan Łukasz jest
już czwarty raz. Wcześniej był trzy razy
po dwa lub trzy tygodnie. Na co dzień,
a także w ośrodku opiekują się nim ro-
dzice. Pan Łukasz w maju 2014 r. miał
zabieg laryngologiczny, podczas którego
skrócono mu języczek, usunięto zrosty
na podniebieniu miękkim i przycięto
boczne migdałki. Operacja się udała,
komplikacje nastąpiły w trakcie wybu-
dzania. Pielęgniarki nie potrafiły zain-
tubować pana Łukasza. Trzy miesiące
leżał na OIOM-ie. Później na 20 dni
trafił na oddział neurologii, a następnie
na oddział rehabilitacji neurologicznej.
– Przez 7 i pół miesiąca Łukasz był w
Fundacji Światło w Toruniu – mówi
pani Maria, mama mężczyzny. – Kiedy
powiedziano nam, że już dłużej nie
może zostać w fundacji, nie wiedzieliśmy,
co mamy dalej robić. Ostatecznie wzię-
liśmy syna do domu i dobrze się stało.
Tam wiele osiągnęliśmy.  

Z Łukaszem pracuje cały sztab re-
habilitantów: neurologopeda, neuro-
psycholog, masażysta. Kiedy byli w już
w domu, mama pana Łukasza próbo-
wała dodzwonić się do prof. Talara.
Wspomina, że nie było to łatwe, ale się
udało. Wielkim zaskoczeniem było to,
że profesor na konsultację przyjechał
do ich domu, do Grudziądza. – Wszyst-
kich zaskoczył, gdy powiedział: „Dzień
dobry, panie Łukaszu” – wspomina
rodzina. – Syn pierwszy raz skierował
wzrok na profesora. Byliśmy w szoku.
Dowiedzieliśmy się, że syn widzi, słyszy.
Profesor zabronił przy nim płakać i
powiedział, że musimy go stymulować.
Po wygojeniu odleżyn i gdy puścił szczę-
kościsk, pojechaliśmy na pierwszy tur-
nus. Od tamtej pory trzymamy się pro-
fesora i jego metod. On dał nam na-
dzieję – mówi pani Maria. 

Rodzice opowiadają, że mają z sy-
nem kontakt wzrokowy, przekręca
głowę, sygnalizuje potrzeby fizjolo-
giczne, podnosi do góry ręce. Widać
postępy. Mówią, że w Grudziądzu też
trafili na dobrych specjalistów od re-
habilitacji. Wieczorami modlą się z
synem. – Łukasz – mówi mama –
modlimy się: „W imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Pani Gidelska,
Uzdrowienie chorych, módl się za
nami…”. Pan Łukasz przekręcił powoli
głowę, a mama pobłogosławiła go wi-
nem od Matki Bożej Gidelskiej. l

Zdjęcia: Ewa Sądej

ŚPIĄCZKA TO NIE WYROK
W

Ewa Sądej

Karol (na zdjęciu 
z rehabilitantką) 
w „Gołębim Dworze”
powraca do pełnej
sprawności 
po wypadku
samochodowym, w
innych szpitalach nie
dawano mu na to szans 
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Pod opieką prof. Talara
pan Łukasz (na zdjęciu
z rodzicami) zaczął
poruszać głową, rękoma,
sygnalizować potrzeby 
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rzez dzieje ludzkości prze-
wija się tragiczne prawo
dzielenia się większych
społeczeństw na dwa prze-

ciwstawne obozy ideowe. Przy czym
im wyższy był poziom społeczny, kul-
turowy i duchowy, tym ów podział
był ostrzejszy. Wystąpiło to bardzo
wyraziście w społecznościach staro-
żytnej Grecji i Rzymu, gdzie już od
VI w. p.n.Chr. jednej społeczności,
zawsze najliczniejszej, przewodziła
idea boga Apolla, a drugiej, znacznie
mniej licznej, ale za to bardzo de-
struktywnej, przewodziła idea boga
Bachusa (Dionizosa). 

Trzeba zatem poczynić pewną re-
fleksję historiozoficzną. Otóż potocznie
sądzi się, że rozwój cywilizacyjny i du-
chowy zarazem biegną do przodu i do
góry po linii prostej, tymczasem historia
powszechna pokazuje, że choć rozwój
techniczny idzie raczej po linii prostej
wzwyż, to rozwój duchowy, jeśli w ogóle
nie pozostaje na tym samym poziomie,
to biegnie raczej po sinusoidzie, raz
wyżej, raz niżej. A dziś wydaje się, że
linia ta ma swoje „siodło” w całym
świecie, a szczególnie w UE i ostatnio
także w Polsce, co się staje bardzo
smutne i aż haniebne.

 ludzie typu 
apollińskiego

Typ apolliński uosabiał w Grecji ok.
VI w. p.n.Chr. Orfeusz, z czasem już
z całą swoją szkołą i naśladowcami.
Mityczny Orfeusz to syn Apollona,
boga słońca, wiosny, kultury i wszyst-
kich muz. A zatem przez całe wieki
czciciele Apollona to mieli być ludzie
duchowi, mający w sobie pierwiastek
boski, ludzie dobra, światła, prawdy,
kultury, prawości, poezji, muzyki po-
ruszającej bogów, przyrodę i skały,
jak miał to czynić Orfeusz. Ludzie
wierzący w najwyższe wartości, w
prawdę, duchową miłość, szlachetność,
nieśmiertelność duszy, mający poczu-
cie jedności ludzkiej, konieczności
służenia społeczności, państwu i Bogu,
żyjący w czystości i sprawiedliwości,
pokoju i odpowiedzialności. Życie or-
fickie to doskonalenie się w cnotach,
oczyszczanie z grzechów i budowanie
świata piękna, polegającego na świat-
łości, harmonii, proporcji i uwznio-
ślaniu duszy.

Sam Orfeusz miał być śpiewakiem,
lirnikiem, poetą, prorokiem, propaga-
torem czystości życia i autorem religij-
ności zespalającej z bóstwem. Miał
zostać rozszarpany przez feministki,
bachantki z Tracji za to, że potępiał
ich orgie i kult ciała.

 świat bachański
W totalnej opozycji do apollonistów
pozostawali bachanci, czciciele boga
Bachusa. Bachus był bogiem wina,
żywej przyrody, zabaw, uczt i hulasz-
czego życia. Jego kult przyszedł do
Grecji z Tracji w VI w. p.n.Ch. i w
początkach napotykał duże opory ze
strony apollonistów, ale z czasem się
przyjął, zwłaszcza w postaci tzw. ba-

chanaliów, które były misteriami ku
czci boga Bachusa. Do Wielkiej Grecji
wprowadził je kapłan grecki, a do
Rzymu, najbardziej rozwinięte, ka-
płanka Pocula Aninia. Największe
bachanalia odbywały się w południowej
Italii, na Awentynie i w Ostii. Na po-
czątku urządzały je same kobiety, po
kilku latach już z mężczyznami, kilka
razy w roku. Uzyskiwały coraz większy
wpływ na życie rzymskie.

Bachanalia to świat absolutnie anty-
apolliński: kult orgiastyczny, tańce w
przebraniu, w przeświecających suk-
niach, z rogami na głowie, kręcenie się
w koło, latanie z pochodniami, szał,
konwulsje, wrzaski, piski, wycia, kult
szału, twarze jak w transie pseudomis-
tycznym, dzikie, żądne plugastwa, eks-
taza swobody. Poszły za tym: rozpusta,
także pederastia, pijaństwo, wielkie
kłamstwa, grabieże, korupcja, bluź-
nierstwa, morderstwa, otrucia, spiski
polityczne, ataki na władze, odrzucanie
prawa i etyki, prześladowania, nieraz
krwawe, inaczej myślących, rzekome
objawienia, drwienie z bogów apolliń-
skich. Motorem wszystkiego było wy-
zwolenie, uwolnienie od nakazów, za-
kazów, tradycji, porządku społecznego
i inicjacja nowego życia, nowego świata,
zwłaszcza przez swobodne zaspokajanie
wszystkich popędów i namiętności.

W Rzymie republikańskim doszło
do tego, że zainterweniował senat z
wojskiem w roku 186 p.n.Chr. i wyto-
czono wielki proces przeciwko 7 ty-
siącom bachantów. W samym Rzymie
aresztowano 3 tysiące osób. Wiele
skazano na karę śmierci. Rzymianie
mieli poczucie ładu i prawa. Jeszcze
raz powtarzam: zainterweniował senat
Republiki Rzymskiej. Jednakże ba-
chanaliów całkowicie wygasić się nie
udało środkami administracyjnymi.
Zrobiło to dopiero po kilku wiekach
chrześcijaństwo.

 świat bachański dziś
Oto świat dzisiejszy jest zalewany
przez bachalizm, i to już nie nocą i z
ukrycia, ale w biały dzień i z oficjalnym
atakiem na cały porządek apolliński.
Nie sposób powiedzieć tu wszystko.
Wspomnijmy pokrótce o kilku zasad-
niczych syndromach.

1. Wolność ku zniewoleniu. Niewąt-
pliwie bachalizm płynie głównie

z prądem dążenia do totalnej „wolno-
ści”. Tyle że jest to wolność oszukana,
sromotna niewola ubrana w szaty i
hasła wolności. Ma to być wolność od
Boga, religii, etyki, prawa, prawdy ab-
solutnej, od dobra, piękna, rozumu,
mądrości, tradycji, miłości szlachetnej
i od sensu. Totalna tendencja do wol-
ności jest pokusą wieczną, kusi nią jed-
nak sam diabeł aniołów, ludzi i świat.
Owszem, wolność jest konieczną struk-
turą osoby, bez niej nie bylibyśmy ludź-
mi. Ale ta „wolność dla jednostki od
wszystkiego” jest diabelską podróbką.
Zwróćmy uwagę choćby tylko na nie-
które zjawiska potoczne! Oto zakłamani
politycy zazwyczaj „ofiarowują” wolność
innym, ale tylko po to, by mogli ich
sobie pozyskać i zniewolić. I tak mło-

dzieży głosi się wolność od etyki se-
ksualnej, nierobom wolność od cięższej
pracy, kombinatorom wolność od kon-
troli, korupcjonistom – sądy przedaw-
niające, zdrajcom ojczyzny tłumaczą
„naukowo”, że dziś już ojczyzn nie ma,
aborcjonistom tłumaczą „postępowo”,
że zabita istota nie była człowiekiem,
oszustów pocieszają, że dziś już prawdy
nie ma, a przeżywającym wielkie grzechy
wyjaśniają, że grzech to wymysł księży.
Dlaczego tak wielu ludzi niby mądrych
i wykształconych nie może zrozumieć,
że nie ma wolności bez prawa, bez
prawdy, bez miłości, bez sprawiedli-
wości, bez ciężkiej pracy i że potworny
egoizm nie jest żadną wolnością, lecz
najcięższą niewolą w szponach zła?

2. Totalna opozycja. Również ty-
powo bachiczna jest postawa

totalnej opozycji, która przeciwstawia

się bardzo ostro postawie apollińskiej.
Opiera się ona na obłędnych założe-
niach: że władza wybrana przez więk-
szość wyborców jest nielegalna, że
wyborcy w swych wyborach popełnili
wielki błąd lub nawet przestępstwo,
że władza należy się tylko niewybra-
nym, że tylko opozycja jest we wszyst-
kim kompetentna, posiada pełną praw-
dę i jest w pełni etyczna itd. Że nawet
uchwały i ustawy ratujące życie muszą
być odrzucane. 

A przy tym wszystkim jest zasadnicza
sprzeczność, którą mało kto zauważa.
Oto nowa władza jest nielegalna, bo
jest za takimi wartościami, jak: naród,
państwo, ojczyzna, rodzina, Kościół,
suwerenność, tradycja itd., a opozycja,
gdyby była wybrana, to byłaby za od-
sunięciem tych wartości na dalszy plan,
a pierwsze miejsce zajęłyby właściwie
ateizm, niesuwerenność i beznarodo-
wość, bezojczyźnianość, czysty mate-
rializm. Niektórzy, co bardziej roztropni,
powiadają, że będą popierać dobre de-

cyzje władzy. Ale kto będzie oceniał,
czy są to decyzje dobre? Racji trzeba
dowieść. Przy złej woli każde zacho-
wanie przeciwnika może być uznane
za złe. Jest bowiem prawie powszechny
taki idiotyzm, że nasz przełożony nie
chce dialogu, że jest niedemokratyczny.
Dlaczego? Bo nie przyjmuje mojego
zdania w całości. Przecież w obszarze
państwowym takie zdania nie mogą
funkcjonować.

3. Totalne zakłamanie. Do wielkiej
polityki nie powinni iść ludzie nie-

mądrzy, głęboko niemoralni, egoiści,
chciwi, a przede wszystkim fałszywi i
zakłamani; nie powinni dostawać się,
przynajmniej na wyższe stanowiska, czy
to świeckie, czy to kościelne. Dziś wi-
dzimy, że tacy nie powinni być także
dziennikarzami, artystami i twórcami
kultury. Już po wielekroć człowiek woli

kogoś nieprzyjaznego, ale szczerego,
jak pewnego prezydenta, który mówi
do nas, Polaków: „wy macie zasady, a
my mamy fundusze”. 

Dlaczego tak wielu ludzi spośród
inteligencji nie chce prawdy, światła,
pokoju, rzetelności, życzliwości, two-
rzenia dobra, naturalności, tylko wszyst-
ko jakoś zakłamują: i Polskę, i swoją
wspólnotę, i kulturę, i samych siebie?
Co tak niektórych wabi do świata
kłamstwa? Nieraz to robią w jakimś
szale, bezwzględnie i jakby mieli po-
słannictwo oszukiwania, jak w przy-
padku głosicieli niemoralnych i prze-
stępczych ideologii. Jakże trudno jest
słuchać takich ludzi w rozmowach
zwykłych i w dyskusjach publicznych,
kiedy niemal każde zdanie jest zakła-
mane, kiedy kłamliwość jest wprost
wymalowana na ich twarzach. W ogóle
zresztą coś się stało współczesnym lu-
dziom „publicznym”, że kłamanie jest
główną strukturą ich mówienia, dzia-
łania i życia.
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Takie zafałszowanie człowieczeństwa
i piękna jest także w dziedzinie dzisiej-
szej twórczości artystycznej w stylu
bluźnierczym i morderczym duchowo,
jak ostatnio w walce z krzyżem po-
smoleńskim i teraz z wystawianiem
„Klątwy”. Tylu jest w Warszawie ba-
chantów i tyle bachantek, którym, nawet
podobno i katolickim, nie sposób wy-
tłumaczyć, że akt bluźnierstwa i prze-
stępstwa nie jest ani sztuką, ani pięknem.
Przez to sama stolica Polski jest fał-
szowana. Ale pycha i złość wielu ludzi
nie ma bojaźni Bożej. Sługa Boży Pry-
mas August Hlond mówił przed wojną,
żeby Warszawa bała się kary Bożej.
Odpowiadano mu, że to głupota de-
wocji, bo Bóg jest miłosierny i jest „z
nimi”. Dziś tak samo mówią bachanci.
A jeśli Prymas Hlond miał ducha pro-
roczego? To, co się stało z Warszawą,
nie było błogosławieństwem Pana his-

torii, choć narodziło się tak wielu świę-
tych męczenników. Czy miłosierny
Jezus nie powiedział do pewnej stolicy:
„Bo przyjdą na ciebie dni…” (Łk 19,43).
Zwyrodnienie sztuki i kultury zawsze
zwiastuje jakiś kres.

4. Totalna nienawiść. Trudno wy-
tłumaczyć, dlaczego dzisiejsi ba-

chanci mają taką totalną nienawiść do
ludzi typu apollińskiego i – co jeszcze
bardziej dziwne – wiedząc, że dla chrze-
ścijanina nienawiść jest największym
grzechem, oskarżają o totalną nienawiść
właśnie ludzi, którzy nie mają nienawiści
do nich. Jest to chyba dalszy ciąg de-
monicznego zakłamania. Może przez
swą totalną nienawiść do partii zwy-
cięskich, do braci Kaczyńskich i do Po-
laków typu apollińskiego chcą rzeczy-
wiście sprowokować jakąś spektakularną
akcję ze strony nienawidzonych, żeby
oszukać całą scenę katolicką w Polsce
i w Europie? Ale raczej trzeba się oba-
wiać, że ideologia bachańska opanowała

ich już tak dalece, że po prostu robią
to wszystko z nienawiści do prawdy,
dobra i piękna w klasycznej postaci,
do klasycznej Polski i do Kościoła
Chrystusowego, a także z wściekłości
– niektórych ośrodków naszych i za-
granicznych zaborczych, że Orzeł Biały
wyrwał się już im z rąk myśliwskich.
Jakże inaczej tłumaczyć te ataki na
krzyż po Smoleńsku, brutalne ataki na
ludzi modlących się na grobach swoich
zmarłych albo też na wiarę i czystość
dzieci i młodzieży.

 Varia
Jest jeszcze tak dużo cierpień, które
nam zadają ideologiczni niszczyciele,
obcy i nasi.

Nie można ciągle zrozumieć żądań
feministek, żeby prawo pozwalało im

decydować dowolnie o życiu ich dziecka,
żeby w szkołach była przedstawiana
pseudonauka o gender, żeby wolno
było sugerować dzieciom i młodzieży
samogwałty, żeby dziewczęta mogły
kupować poronną pigułkę ellaOne bez
recepty, żeby państwo finansowało in
vitro, żeby uznać za małżeńskie związki
homoseksualne, żeby znieść „500+”,
poczynając od drugiego dziecka, żeby
uznać religię i Kościół za omylne w
nauce o małżeństwie i rodzinie, żeby
oficjalnie uważać kobiety za zdolniejsze,
lepsze i uczciwsze pracownice niż męż-
czyźni itp. Bardzo smutny był jeden
transparent z hasłem: „Dość wyzysku
reprodukcyjnego” – czyżby od teraz
mieli rodzić w sobie mężczyźni albo
tylko jakieś inkubatory techniczne, od
zapłodnienia do końca? Czyżby męż-
czyzna i kobieta mieli być tylko swoimi
wrogami? To wszystko jest chore, jak
mówią normalni ludzie.

Albo niektórzy nowocześni bachiści
polscy cieszą się z tragedii smoleńskiej,

a także radują się bardzo, gdy nowej
władzy coś się nie udaje, i wolno pew-
nym osobom wołać, żeby zabić Jaro-
sława Kaczyńskiego – bo może Polskę
usamodzielnić i uratować przed roz-
grabieniem.

Wmawiają, że korupcjoniści z kręgu
dawnej władzy są niewinni, a są oska-
rżani tylko z motywów politycznych i
ewentualni sędziowie okazaliby się w
służbie politycznej.

Są ciągle szkalowani zarówno Żoł-
nierze Wyklęci, jak i dawni nasi boha-
terowie oraz wybitne jednostki, żeby
nie rozbudzać patriotyzmu. Z tego ma
wychodzić, że wszyscy nasi wielcy byli
łajdakami, a jeśli rzeczywiście był ktoś
wielki, to tylko nie etniczny Polak.

Atakowany jest bezzasadnie prezy-
dent Stanów Zjednoczonych Donald
Trump i jego rząd, żeby nie doszło do
głębszych więzi między Polską a Ame-

ryką, zwłaszcza w przywracaniu kla-
sycznych wartości w życiu publicznym.

Woła się ciągle, byśmy wstąpili do
strefy euro, bo wtedy osłabimy naszą
swobodę i państwo.

Nasi bachanci chcą utrzymać naszą
wielką zależność od obcych koncernów
medialnych (co najmniej w trzech
czwartych), jak np. koncern niemiec-
ko-szwajcarski Ringier Axel Springer,
żebyśmy trwali jako poddani ideologii
zachodniej i posiadali pewnego rodzaju
świadomość zależności kolonialnej.
W tym też celu media zachodnie i
światowe bardzo nas oczerniają.

Gwałtownie jest popierana idea przyj-
mowania do nas mas, może nawet wie-
lomilionowych, imigrantów, przeważnie
muzułmańskich, bo inżynierowie du-
chowi współczesnej UE chcą stworzyć
„nowego człowieka”, „nowe państwo”
i multi-kulti, głównie żeby zniszczyć
naszą kulturę i Kościół, które dla tych
strategów stanowią wielką przeszkodę
w ich planach. Dołącza się do tego oba-

wa, że nasza postawa religijna może
„zarazić” mdlejące Kościoły zachodnie.

Nasi bachanci próbują ustawić sa-
morządy przeciwko władzy państwowej,
inspirują demonstracje specjalnych na-
jemników przeciwko Polsce. W rezul-
tacie chcą społeczeństwo rozbić, zmę-
czyć, sparaliżować rząd i dostać w swe
ręce Polskę, nawet choćby konającą.
Takiej haniebnej perfidii jeszcze w
Polsce nie było, wiek XVIII, wiek za-
borów, to był Wersal w porównaniu ze
współczesnymi próbami zniszczenia
Rzeczypospolitej.

W całości niszczy się zmysł etyczny i
moralny, bo on stanowi potężny ha-
mulec w lepieniu nowego człowieka i
społeczeństwa, czysto materialistycz-
nego, pozbawionego dążenia do wyż-
szych wartości, a zwłaszcza religijnego,
głównie katolickiego. Słabsze wyznania
i religie podburza się przeciwko Ko-
ściołowi. Na przykład w Kodeksie
Handlowym nie ma już ani śladu dawnej
części etyki handlowej (Piotr Ł.J. An-
drzejewski). Zresztą etykę wyrzuca się
ze wszystkich dziedzin życia publicznego,
a wykłady etyki niereligijnej pokazują,
że takowa nie istnieje, poza strzępami
tradycji religijnej. Największą słabością
ideologii UE jest brak etyki we właści-
wym znaczeniu tego słowa, a etyka
chrześcijańska jest wyrzucona. 

Hańbą okryły i siebie, i Polskę uni-
wersytety: Jagielloński, Warszawski,
Wrocławski i Mikołaja Kopernika w
Toruniu, ponieważ nie zgodziły się na
prelekcję Żydówki amerykańskiej Re-
beki Kiessling, która została poczęta z
gwałtu i miała być zabita, ale uratował
ją zakaz aborcji. Jeździ teraz po świecie
z odczytami w obronie życia nienaro-
dzonych i mówi, że pierwszy raz zda-
rzyło się właśnie w Polsce, że jej nie
wpuścili na uniwersytet z odczytem,
jakoby nienaukowym. To coś tragicz-
nego, że uczeni polscy upadli tak nisko
moralnie i kulturowo. Dobrze, że zostali
pouczeni przez wicepremiera Jarosława
Gowina. Może tamci rektorzy bali się
bojówek bachińskich? Dobrze, ale kto
wychował te bojówki albo kto nimi
teraz dowodzi? Kiessling została przy-
jęta tylko przez uniwersytety katolickie.
Zapewne będą z tego powodu jeszcze
bardziej krytykowane.

 Potrzeba doktryny
Utrwalił się dziś ogólnie pogląd, że
postępowanie człowieka dobre albo
złe jest zależne raczej tylko od przy-
padkowej sytuacji, a więc gdy się chce
tworzyć dobro, to wystarczy tylko od-
powiednie oddziaływanie praktyczne
na sytuację, na dany przypadek. 

Jest to błąd, który wykorzystują wielcy
ideologowie, narzucający całym społe-
czeństwom swoje ideologie, najczęściej
złe, żeby niejako z ukrycia kierować
działaniami i zachowaniami prostych
ludzi, którzy zajmują się tylko szczegółami
i konkretnymi przypadkami. Na przykład
rodzice zarzucają nauczycielowi, że wy-
maga czegoś od ucznia, a nie wiedzą,
że nauczyciel nie decyduje sam o takim
czy innym szczególe, lecz realizuje za-
daną sobie ideologię pedagogiczną lub
państwową. Dokończenie na s. M8
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Dokończenie ze s. M7
Albo: dwoje ludzi dyskutuje, czy

aborcja jest grzechem czy czymś do-
brym, i dostaje białej gorączki. Nie
uświadamiają sobie, że zakładają prze-
ciwstawne systemy i kodeksy etyczne,
np. któraś strona może przyjmować
materializm, dla którego grzech nie
istnieje. 

W ogóle dla mądrego człowieka
poglądy nie są rozsypane jak mak,
każde ziarnko sobie, ale żeby były lo-
giczne, muszą tworzyć organiczną ca-
łość. Kiedyś prof. Roman Ingarden
miał publiczny odczyt na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
i mówił o sądzie egzystencjalnym, czy
coś istnieje, czy nie istnieje. Po wykła-
dzie w dyskusji pewien student filozofii
zaatakował go gwałtownie, że osłabia
poznanie zmysłowe na rzecz umysło-
wego. W odpowiedzi profesor zapytał:
„Jaki pan wyznaje system?”. Student
odpowiedział: „Żaden”. „To wypo-
wiedź pana nie ma sensu i nie zasługuje
na odpowiedź”. Albo: do niczego nie
prowadzi dyskusja z prawnikiem libe-
ralnym, jak długa ma być kara więzienia
za jakieś przestępstwo, gdyż jako liberał
uważa on, że kara nie naprawia czło-
wieka, lecz w ogóle czyni karanego
jeszcze gorszym.

Tak to cała potworność ludobójstw,
bolszewizmu, hitleryzmu, polpotyzmu,
maoizmu, terroryzmu rodzi się przede
wszystkim z potwornej ideologii, której
zwykli realizatorzy mogą nawet sobie
nie uświadamiać konkretnie. Wszystkie
wielkie działania społeczne – pomijając
choroby psychiczne – wypływają naj-
pierw z rozumu, z poglądów, z dokt-
ryny, ze światopoglądu. Dlatego u nas
nie można mówić o jakimś głębszym

zjednoczeniu Zjednoczonej Prawicy
z opozycją, bo opozycja jest opanowana
przez złą ideologię: przez skrajny i
nieetyczny liberalizm, lewactwo, ateizm
społeczno-polityczny i postmodernizm
nihilistyczny. 

Niektórzy mówią, że można się po-
godzić w wielu dziedzinach na płasz-
czyźnie praktycznej. Ale jest to co
najmniej krótkotrwałe, jeśli w ogóle
możliwe, bo cała opozycja musiałaby
zrezygnować ze swoich złych dogma-
tów, które niszczą z natury rzeczy całe
życie społeczno-polityczne i duchowe
społeczeństw. Toteż z naszej strony
trzeba przede wszystkim wypracować
mocną ideologię prawdy i dobra,
oczyszczoną z dziedzictwa marksizmu,
liberalizmu i nihilizmu. Ze złymi,
nieraz potwornymi, ideologiami trzeba
walczyć nie tylko praktycznie, ale jed-
nocześnie przede wszystkim naukowo,
teoretycznie, systemowo. n
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rzy wielu okazjach mamy
sposobność słyszeć o tzw.
europejskich wartościach.
Doszło do radykalnej zmia-

ny europejskiej aksjologii, która w cza-
sach ojców założycieli Konrada Ade-
nauera i Roberta Schumana odwoły-
wała się do chrześcijaństwa. To już
przeszłość. Te nowe „wartości” legły u
podstaw marszu w obronie gazety
„Charlie Hebdo” publikującej między
innymi karykatury Papieża, biskupów,
a także samego Chrystusa. Liberalna
lewica obezwładniła przedstawicieli
partii chadeckich. Ci przyswoili sobie
nowe europejskie zasady, które w
„Charlie Hebdo” znalazły swój pełny
wyraz. To przede wszystkim zasada
równości płci. W tym mamy akurat
dłuższe tradycje niż wiele państw, które
nas teraz europejskich wartości chcą
uczyć. Ale dochodzą nowsze i coraz
śmielej przekraczające wszelkie granice

i hamulce, coraz dalej idące w propa-
gowaniu nihilizmu i zasady „róbta, co
chceta” . Chodzi o uznawanie związków
jednopłciowych, adopcję dzieci przez
pary homoseksualne, ideologię „gen-
der”, realizację innych rozlicznych po-
stulatów środowisk LGBT. 

Sterowana
dechrystianizacja

Jak ma wyglądać w praktyce realizacja
tych europejskich wartości, mogli się
przekonać ci, którzy hamując mdłości,
zdecydowali się jednak obejrzeć spek-
takl „Klątwa” w Teatrze Powszechnym
w Warszawie. Trzeba powiedzieć jednak
smutną prawdę, że znaleźli się i tacy,
którzy z zaciekawieniem i akceptacją,
a nawet z dreszczykiem emocji oglądali
sceny, które epatowały nienawiścią do
wiary i Kościoła, a także osobiście do
św. Jana Pawła II. Ciekawość ludzka
jest nienasycona, coś pociągało ludzi
do oglądania śmiertelnych walk gla-
diatorów czy egzekucji przeprowadza-
nych na głównych placach miast. Cie-
kawość i bezmyślność. 

Niechęć do Kościoła, do papiestwa
nie bierze się znikąd. Często przyzwo-
lenie, zachęta idzie z góry. Zaczyna
się od braku szacunku do ludzi Ko-
ścioła, odzierania ich z autorytetu,
znieważania miejsc przeznaczonych
dla sprawowania kultu. Eksperymenty
polegające na krzykach podczas na-

bożeństw, czego byliśmy świadkami w
Warszawie w wykonaniu grupy femi-
nistek, czy rozbieraniu się w kościele,
do czego jeszcze nasi rodzimi libera-
łowie się nie posunęli, nie biorą się z
emocji ad hoc, są elementem starannie
zaplanowanych działań. 

Takie postawy demonstrujące lek-
ceważenie ludzi Kościoła przez śro-
dowiska lewicowe i liberalne, rządzące
obecnie Unią Europejską, mogliśmy
oglądać podczas transmisji telewizyjnej
spotkania Ojca Świętego w Rzymie z
przywódcami państw europejskich i
ważnymi osobami z Komisji Europej-
skiej. Widzieliśmy męczarnie Jean-
Claude’a Junckera, przewodniczącego
Komisji Europejskiej, który posadzony,
tak jak inni delegaci, na dość niewiel-
kim i pewnie mało wygodnym krze-
sełku przeżywał prawdziwe katusze
podczas przemówienia Ojca Świętego.
Chodziło o to, by nie usnąć i z tego
krzesełka nie spaść. Pan przewodni-
czący, wyraźnie niedysponowany, przy-
bierał różnorakie i dość dziwaczne
pozycje, których celem było utrzymanie
się na krześle i podparcie opadającej
głowy. Siedzący tuż obok Donald Tusk
zachowywał niewzruszony spokój, ale
pewnie był gotowy do pomocy w razie
czego. Po zakończeniu audiencji prze-
wodniczący Juncker, wyraźnie odprę-
żony i rozradowany, uściskał Franciszka
i kordialnie poklepał po plecach to-
warzyszącego biskupa. 

Suma defektów
Można dojść do wniosku, że dobre
obyczaje upadają, że szerzy się zwyczajne
chamstwo, że lekceważy się w demon-
stracyjny sposób to, co dla wielu jest
drogie i święte. To ciekawe, że zacho-
wania współczesnych liberałów są po-
dobne jak w swoim czasie postkomu-
nistów. Może to wynikać z programowej
niechęci do chrześcijaństwa, do tradycji
i ogólnie – z defektów osobistej kultury. 

Można przypomnieć jednego z dzia-
łaczy polskiego SLD, który po wyjściu
z samolotu parodiował gest Jana
Pawła II ucałowania ziemi. Były prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski, oficjalnie
z powodu choroby piszczeli, miał trud-
ności w utrzymaniu równowagi podczas
wizyty na grobach polskich oficerów w
Charkowie. Dziwne było zachowanie
byłego prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego w parlamencie japońskim,
gdzie wszedł na taboret i głośno wołał
do jednego z generałów, tytułując go
szogunem. Taki cywilizacyjny „postęp”
jest charakterystyczny dla środowisk,
które obecnie decydują o kształcie Unii
Europejskiej i marzą o przejęciu władzy
w Polsce. Przedstawiłem tylko niektóre
zewnętrzne przejawy charakterystycz-
nych dla nich zachowań. Te postawy
wynikają ze specyficznego sposobu
bycia, ale również są pochodną histo-
rycznego i ideologicznego bagażu, od
Róży Luksemburg począwszy. l

O DOBRO
wspólne

Prof.
Bogdan
Chazan

Dyktat antywartości
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M yślisz, że po pięćdziesiątce 
wszystko, co najlepsze, już za 

tobą. Szczególnie jesienno-zimowe dni 
i wieczory nastrajają melancholijnie, a 
czasami wręcz depresyjnie. Nic bardziej 
mylnego, tylko od nas zależy, czy tę 
porę roku wykorzystamy do regeneracji 
i naprawy swojego organizmu. 

To doskonały czas na dokonanie 
przeglądu ciśnienia, poziomu cukru, 
poziomu cholesterolu, trójglicerydów, 
kwasu moczowego. To najczęściej te 
parametry są przez nas lekceważone. 

Jak wskazują najnowsze statystyki, 
Polacy w zatrważającym tempie umie-
rają z powodu udarów, wylewów i zawa-
łów. To my w Europie wiedziemy prym 
w ilości osób niepełnosprawnych z po-
wodu właśnie wylewów i udarów. 

Najwyższa pora powiedzieć STOP. 
Nie możemy pozwolić na dalsze pogar-
szanie statystyki. Zawsze potra� my wy-
tłumaczyć się z podjadania: „jem, bo… 
mam chandrę…, bo mi smutno, bo…”, 
a kilogramy idą w górę, rosną też para-
metry cukru, ciśnienia i cholesterolu. 
Brak ruchu ten stan jeszcze pogarsza. 

Najwyższy czas już dziś zrewido-
wać swoje nastawienie i wziąć zdro-
wie w swoje ręce. Pomogą w tym 
Państwu sprawdzone polskie pro-
dukty z serii VIRUMIN.

VIRUMIN – to wielki przyjaciel 
przewodu pokarmowego, dba o dobrą 
perystaltykę jelit, codzienne wypróż-
nianie, utrzymuje na właściwym pozio-
mie cukier, cholesterol i trójglicerydy. 
Dostarcza witaminy, minerały, antyok-
sydanty, � awonoidy, oczyszcza orga-
nizm z toksyn i wolnych rodników. 

VIRUMIN Z ŻU� WINĄ – to 
„strażnik ciśnienia”, doskonale przeciw-
działa obrzękom, dostarcza potas, ma-
gnez, wapń, dba o układ moczowy, przy-
jaciel osób z cukrzycą i nadciśnieniem.

VIRUMIN VITAL – jesienią i zimą 
doskonale dba o nasz układ kostno-sta-
wowy i mięśniowy, który z powodu pod-
wyższonej wilgotności najczęściej nam 
doskwiera. Jego wyjątkowa receptura o 
� nezyjnym smaku doskonale łagodzi te 
trudne i uciążliwe dolegliwości.

VIRUMIN ANTYSTRES – to ro-
ślinna mieszanka, która przychodzi z 
pomocą osobom narażonym na stres, 
depresję, lęki, rozdrażnienie. Dosko-
nały w smaku napar pomaga w przy-
padku bezsenności.

VIRUMIN 3 ZBOŻA – dba o układ 
krwionośny, wysoka zawartość żelaza i 
kwasu foliowego pomaga w prawidło-
wej produkcji krwi. Przywraca siłę i 
chęć do życia. 

VIRUMIN LUX – z dodatkiem 
kory cynamonowca doskonale roz-
grzeje każdego zmarzlucha. Wypijany 
przed wyjściem z domu, zapewnia do-
bre krążenie, szczególnie u osób z ten-
dencją do zimnych rąk i nóg. 

VIRUMIN OPTI – to mieszanka 
szczególnie korzystna dla osób z po-
trzebą wzmocnienia narządu wzroku, 
zwłaszcza jesienią, gdy brak jest natu-
ralnego światła. Wzmacnia wzrok, po-
prawia funkcjonowanie siatkówki oraz 
przyczynia się do stabilizacji zdrowego 
poziomu kolagenu w oczach. 

Wszystkie rodzaje VIRUMINU 
dostarczają organizmowi związki 
rutyny i kwercetyny, które utrzymu-
ją naczynia krwionośne w dobrej 
kondycji. Napary wypijane trzy razy 
dziennie dostarczają potrzebne skład-
niki, jak antyoksydanty, � awonoidy, 
które doskonale odkwaszają, odtruwają 
i oczyszczają. Napary z serii VIRUMIN 
to nieocenieni przyjaciele człowieka, 
szczególnie w okresie jesienno-zimo-
wym, gdy mamy mniej ruchu i jesteśmy 
narażeni na liczne infekcje. 

tel. (32) 762 65 10
(32) 762 65 20

kom. 512 220 219 
P.W.M. GAMA, 42-506 Będzin 

ul. Mostowa 16, www.pwmgama.pl
sklep internetowy: www.naturalne.net

PRODUKTY DOSTĘPNE POD 
NR. TELEFONU LUB ADRESEM:

PROMOCJA do 5.04.2017 r.:
przy zakupie trzech opakowań 

dowolnego VIRUMINU (120 saszetek) 
–  1 op. KRÓLEWSKIEJ ŁUSKI GRYCZANEJ, 

1 op. AVENY oraz MINISIEDZISKO 
otrzymają Państwo GRATIS!otrzymają Państwo GRATIS!

3PRODUKTY 
GRATIS!

REKLAMA
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Urodził się Pan w liplasie pod
Krakowem, wsi należącej do parafii
w niegowici. tam w 1948 roku został
posłany młody neoprezbiter ks. Karol
Wojtyła. jak poznał Pan nowego
wikariusza i jak zapisał się on w
Pana wspomnieniach? 
– Cóż powiedzieć? Dziękować Bogu.

Ksiądz Karol mówił: pierwsza parafia
dla księdza to tak jak pierwsza miłość.
To były lata 1948-1949. Ja miałem
wtedy 10 lat. Łza kręci się w oku, gdy
wspominam te najpiękniejsze lata
dzieciństwa i młodości.

Ksiądz Wojtyła nie od razu trafił do
kościoła w swojej parafii.
– Gdy przyjechał, wysiadł w miejs-

cowości Gdów, odległej 4 km od Nie-
gowici. Jakiś rolnik jechał wozem dra-

biniastym, takim jakim wozi się siano,
i zabrał go do Niegowici. Ale do sa-
mego kościoła musiał dojść pieszo
przez pole jeszcze ok. 1 km. Parafia
obejmowała wówczas blisko 10 wiosek.
Gdy zobaczył napis „Niegowić”, ukląkł,
ucałował ziemię, dziękując Bogu, że
przysłał go tutaj na służbę kapłańską.
W tym miejscu, gdzie ucałował ziemię,
została postawiona piękna kapliczka. 

służył Pan do mszy św. nowemu
wikaremu. jak przeżywał liturgię
młody kapłan?
– Był bardzo energiczny. Ale przed

każdą Mszą św. zawsze mówił: teraz
zapominamy o głupotach ziemskich,
a myślimy o Bogu, bo idziemy na
ofiarę Mszy św. Po skończonej Eu-
charystii szedł przed ołtarz Wniebo-

wzięcia NMP, Matki Bożej Niegowic-
kiej. Gdy ludzie opuścili już kościół,
modlił się w ciszy, a nieraz widziałem
także, jak leżał krzyżem przed ołta-
rzem. Ministranci takie rzeczy zawsze
zauważą. Ksiądz Karol Wojtyła pro-
wadził też zbiórki ministrantów, był
również moim katechetą. Dał się poz-
nać jako kapłan wielkiej pobożności. 

Ksiądz Karol Wojtyła był zaanga-
żowany w życie parafii?
– Nasza świątynia była drewniana,

skrzypiała… Ksiądz Wojtyła wpadł na
pomysł wybudowania nowego kościoła.
Udał się z tą myślą do dziekana, który
był już w podeszłym wieku. Ksiądz
Karol otrzymał jego błogosławieństwo.
Zaczął zatem jeździć po wioskach i
założył tzw. komitet budowy kościoła.

Byłem 
ministRantem 
KaRola Wojtyły

Z Władysławem
Rudkiem,

emerytowanym
chorążym sztabowym
Marynarki Wojennej,

ministrantem ks. Karola
Wojtyły w Niegowici,

rozmawia 
Monika M. Zając

Zegrze Pomorskie, 2 czerwca 1991 r.
Spotkanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II z Wojskiem Polskim,
Władysław Rudek drugi od lewej
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Budowa ruszyła, ale trwała bardzo
długo, bo to są biedne wioski, ludzie
utrzymywali się z pracy na roli. Żeby
pomóc we wznoszeniu świątyni, para-
fianie wypalali cegły. Pamiętam, jak
ks. Karol w sutannie kopał ziemię pod
fundamenty nowego kościoła. Nawet
gdy został przeniesiony do Krakowa,
prace postępowały. W 1966 roku, będąc
już metropolitą krakowskim, konse-
krował nową świątynię.

Można powiedzieć, że Pana drogi
przez jakiś czas krzyżowały się z
drogą posługi świętego.
– Tak, bo z Niegowici wyjechałem

do technikum mechanicznego w Kra-
kowie i pracowałem w fabryce armatur
w Łagiewnikach. Ale po skończonej
szkole Ojczyzna powołała mnie do
odbycia służby w Marynarce Wojennej
w Ustce. Następnie, po ukończeniu
szkoły specjalistów morskich, rozpo-
cząłem pracę na Helu. Po trzech
latach służby zostałem zawodowym
wojskowym. Byłem dobrym specjalistą,
nigdy nie zapisałem się do partii. Po-
zostałem sobą. Po służbie wstępowa-
łem na modlitwę do kościoła. Moi
synowie, Jarosław i Tomasz, służyli
do Mszy św. w parafii pw. Bożego
Ciała na Helu. 

Praca również dała Panu sposobność
spotkania się z dawnym katechetą i
wikarym, gdy był już Papieżem.
– W 1991 roku w Zegrzu Pomorskim

koło Koszalina Ojciec Święty spotkał
się po raz pierwszy z Wojskiem Pol-

skim. Zostałem powołany do komitetu
przygotowującego to spotkanie. Po
skończonych uroczystościach Papież
powiedział biskupowi polowemu ks.
bp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi,
że chciałby się spotkać z tym komite-
tem. A my staliśmy u podnóża ołtarza.
Ówczesny dowódca Marynarki Wo-
jennej przywitał się z Papieżem, na-
stępnie komandor, a ja jako trzeci.
Zameldowałem się: „Ojcze Święty,
chorąży sztabowy Marynarki Wojennej
Rudek Władysław melduje, że służył
Waszej Świątobliwości do Mszy św. w
parafii Niegowić”. Papież uśmiechnął
się, podał rękę, ja na kolanach ucało-
wałem pierścień Rybaka. Gdy wstałem,
Ojciec Święty skierował na mnie palec
wskazujący i powiedział: „Pamiętam!”. 

Jak dawny ministrant wyraża swoją
pamięć o Ojcu Świętym?
– Na 75-lecie urodzin Papieża, 18

maja 1995 roku, na rozstaju dróg w
Niegowici postawiłem piękny krzyż
dębowy, który przywieźliśmy z pro-
boszczem z Jasnej Góry. Figura Pana
Jezusa odlana jest z brązu. Krzyż ogro-
dzony został okrętowym łańcuchem
kotwicznym. Na krzyżu umieściłem
tablicę z napisem: „Ten krzyż, znak
wiary, miłości i przekroczenia progu
nadziei. Jest on wyrazem naszej
wdzięczności Bogu za dar powołania
Ojca Świętego Jana Pawła II, który
był wikariuszem w parafii Niegowić w
latach 1948-1949, a dziś jest naszą
chlubą i radością. Ministrant z tamtych
lat Władysław Rudek z rodziną”. 

Ale to nie jedyny krzyż postawiony z
Pana inicjatywy.
– Gdy Ojciec Święty był w Zakopa-

nem na Krzeptówkach w 1997 roku,
patrząc na krzyż postawiony na Gie-
woncie, powiedział: „Ten krzyż patrzy
na całą Polskę, od Tatr do Bałtyku.
Ten krzyż mówi całej Polsce: »Sursum
corda!« – W górę serca. Trzeba, ażeby
cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry,
patrząc w stronę krzyża na Giewoncie,
słyszała i powtarzała: »Sursum corda!«”. 

Gdy w 1999 roku jako wojsko otrzy-
maliśmy polecenie przygotowania na
Helu ołtarza na Boże Ciało, postawi-
liśmy 3,5-metrowy krzyż, na nim ryngraf
z Matką Bożą na tle Orła Białego.
Później postanowiłem ten krzyż za-

mienić na większy – 6,5-metrowy, dę-
bowy. Umieściłem napis, który widnieje
na krzyżu postawionym na wzgórzu
Križevac w Medjugorie: „Jezusowi
Chrystusowi, Odkupicielowi ludzkości,
na znak swej wiary, miłości i nadziei”.
I dodałem: „Na pamiątkę 21. rocznicy
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła
II i 2000. rocznicy narodzenia Chrystusa.
Ministrant ks. Karola Wojtyły, wika-
riusza parafii Niegowić. Hel 16.10.1999
r.”. Obok krzyża jest piękna śruba
okrętowa symbolizująca okręt, którym
w 1987 roku na trasie Gdynia – Sopot –
Gdańsk – Westerplatte płynął Ojciec
Święty, i kotwica – symbol nadziei. Za-
sadziłem tu także świerki, które wyrosły
już na wysokość krzyża. 

Czy w Pana obecnym zaangażowaniu
widać ducha św. Jana Pawła II?
– Zawsze bardzo ważna była dla

mnie Msza św. Dziś dzień bez Mszy
św. jest dla mnie dniem straconym.
Angażuję się w oprawę liturgiczną –
śpiewam psalm, gram na organach i
śpiewam Godzinki. Modlę się także
wspólnie z Radiem Maryja. Od 25 lat
jeżdżę z kapłanem, który w każdy
pierwszy piątek miesiąca zanosi Pana
Jezusa chorym. Od 2000 roku wyrusza
z Helu pielgrzymka piesza na Jasną
Górę. Jeden z proboszczów zachęcał
nas, aby przejść choć jeden etap, 40
km z Helu do Swarzewa, do sanktua-
rium Królowej Polskiego Morza. Udało
mi się przejść tę drogę 15 razy. 

Dziękuję za rozmowę.

Gdy zobaczył napis
„Niegowić”, ukląkł,
ucałował ziemię,
dziękując Bogu,
że przysłał go tutaj
na służbę
kapłańską
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Na 75-lecie urodzin
Papieża Władysław
rudek ustawił
pamiątkowy krzyż
na rozstaju dróg
w Niegowici

Mieszkańcy parafii 
w Niegowici 

sami budowali kościół

Ks. kard. Karol
Wojtyła konsekrował

nowy kościół
w Niegowici w 1966 r.FO
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ózef Nowakowski urodził
się w 1800 roku w Mniszku.
Pierwsze lekcje muzyki po-
bierał u swojego wuja, który

był kierownikiem muzyki w klasztorze
w Wąchocku. 

Nowakowski był jednym z najbardziej
aktywnych muzyków w latach 1830-
-1863. Zaczął bardzo efektownie jako
wyróżniający się uczeń Józefa Elsnera.
W roku 1827 na popisie uczniów wy-
konał swoją Uwerturę, która zyskała
bardzo przychylne przyjęcie zgroma-
dzonej publiczności. Trzy lata później,
na koncercie 22 marca 1830 roku, w
którym brał udział Fryderyk Chopin,
grana była jego I Symfonia. Z faktu, że
Chopin wspomina o graniu Symfonii
Nowakowskiego „przez grzeczność”,
wszyscy wnioskują, że symfonia była
marna. Niestety, nie dowiemy się nigdy,
jaka była ta symfonia z powodu jej spa-
lenia w czasie II wojny światowej. 

Po ukończeniu nauki u Elsnera, czyli
od roku 1827, artysta zajmował się
głównie udzielaniem lekcji i kompo-
nowaniem utworów fortepianowych,
kameralnych i pieśni. Jest przed Mo-
niuszką najważniejszym kompozytorem
pieśni. Zważywszy na czas, jaki trzeba
było poświęcić na utrzymywanie się z
dawania lekcji, twórczość Nowakow-
skiego jest bardzo bogata i obejmuje
kilkadziesiąt opusów (Oskar Kolberg
twierdzi, że 80). Oprócz wspomnianych
już Uwertury i I Symfonii napisał jeszcze
II Symfonię, trzy Uwertury, dwa Kwintety
fortepianowe, Kwartet smyczkowy, Duet
na skrzypce i fortepian (dedykowany
Karolowi Lipińskiemu), a także kilka-
dziesiąt pieśni i mnóstwo utworów for-
tepianowych. Kompozycje Nowakow-
skiego były bardzo dobrze przyjmowane
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Robert Schumann o Wariacjach napisał:
„Temat Polaka jest bardzo piękny”,
równie pozytywnie odniósł się do Polo-
neza Nowakowskiego.

Nowakowski koncertował z dużym
powodzeniem w wielu krajach Europy.
W roku 1833 odbył podróż artystyczną

do Niemiec, Francji i Włoch. W czasie
tych wojaży koncertował, nawiązywał
znajomości z wydawcami, którzy chętnie
wydawali jego kompozycje. Wielką po-
pularność zyskał Nowakowski, opra-
cowując na fortepian fragment „Niemej
z Portici”, opery Daniela Aubera, która
była muzycznym zapalnikiem Powstania
Listopadowego. Równie dużą popu-
larność przyniósł mu napisany w trakcie
trwania powstania „Mazurek poświę-
cony polskiej młodzieży”. Od roku
1840 był nauczycielem w Aleksandryj-
skim Instytucie Wychowania Panien,
a od 1860 w nowo powstałym Instytucie
Muzycznym założonym przez Apoli-
narego Kątskiego. 

W czasie kolejnej bytności w Paryżu
(1847) wydał Etiudy dedykowane Cho-

pinowi. Nowakowski był admiratorem
kompozytora i jego twórczości. Jego
kontakty z Chopinem i jego rodziną w
Warszawie nacechowane były wielką
atencją i uwielbieniem. Był redaktorem
warszawskiego wydania jego Etiud. 

 W cieniu geniusza
Wspomniana admiracja Chopina była
odwzajemniana sympatią i przyjaźnią.
Spośród warszawskich kolegów artysty
Nowakowski najczęściej pojawia się na
kartach jego listów. Pierwsza wzmianka
pochodzi z listu Chopina do Tytusa
Wojciechowskiego z 20 października
1829 roku. Opisując wieczór muzyczny
u Kesslera, pisze m.in.: „Trzeba ci wie-
dzieć, że Cymmerman, co na flecie gra,
ma jakiś szczególniej śmieszny głos,
który za pomocą warg i ręki wydaje.
Jest to niby kocię, niby cielę, coś w tym
rodzaju. Nowakowski także ma orygi-
nalny głos, do małej, fałszywej, dziecinnej
trąbki podobny, co za pomocą jakiegoś
ściśnienia płaskiego ust wydobywa. Filip
korzystając z tego napisał duet dla
Cymmermanna i Nowakowskiego, z
chórem; jest to wielkie głupstwo, chociaż
dobrze zrobione, ale tak śmieszne, że
skończyć nie można było”. 

Z pewnością był to bardzo śmieszny
występ, a opisanie go przez Chopina,
który sam miał (oprócz geniuszu mu-
zycznego) wielki talent komiczny, na-
śladowczy, daje temu najlepsze świa-
dectwo. „Nowak” lub „Nowakosio”,
bo tak zwracał się do niego lub pisał o
nim Chopin, z racji swojego prosto-
dusznego charakteru był ciągle przed-
miotem życzliwych docinków i równie
sympatycznego (to charakterystyczne
dla Chopina – śmiać się z kogoś bez
urażania go) wykpiwania niektórych
cech Nowakowskiego. 

Kwintet fortepianowy Es-dur op. 17
jest jedynym znanym mi, zachowanym
utworem kameralnym Józefa Nowa-
kowskiego. Musiało być o tym kwintecie
głośno w Warszawie, skoro Chopin w
liście do siostry pisze: „Kwintetu No-

wakowskiego jeszcze nie widziałem, ale
kazałem go sobie przysłać”. Twórczość
Nowakowskiego była na ogół chwalona
przez znawców i dobrze przyjmowana
przez publiczność, zwłaszcza muzyka
do tańca i niektóre pieśni. Znawcy, jak
zwykle, mieli do zarzucenia kompozy-
torowi wtórność i brak głębi. Nie wiem,
jak odróżnić wtórność od pisania w
„obowiązującym” czy powszechnie przy-
jętym stylu. Zwłaszcza że pisał bardzo
dobrze i to przyznawali wszyscy, nawet
jego przeciwnicy. 

Dobre przyjmowanie, jak zwykle, nie
było równoznaczne z dobrym sprzeda-
waniem. Podobnie jak uczynił to w
1863 roku Ignacy Feliks Dobrzyński,
dedykując swojego „Monbara” carskie-
mu urzędnikowi, Nowakowski dedy-
kował Kwintet carowi Mikołajowi I.
Tego typu dedykacje były w tamtych
czasach na ogół aktem rozpaczy. Z jed-
nej strony dyktowała je świadomość
ważności utworu, z drugiej – niemożność
wydania go na własny koszt lub za pie-
niądze wydawcy. Ofiarowany z reguły
wykazywał się wielkodusznością i zdo-
byte w ten sposób fundusze pozwalały
kompozytorowi na wydanie swojego
dzieła w porządnym wydawnictwie. W
przypadku Kwintetu Nowakowskiego
było to wydawnictwo Kistner z Lipska
w roku 1842. 

Faktem jest, że na dedykowanych ca-
rowi lub jego urzędnikom utworach cią-
żyła jakaś klątwa. Znakomite Te Deum
Karola Kurpińskiego z powodu napisania
go na koronację cara w 1829 roku na
króla Polski od tamtych czasów było
zupełnie zapomniane. Prawdopodobnie
los Kwintetu Nowakowskiego był na-
znaczony tym samym znamieniem. l

Prof. Andrzej
Wróbel

Pr
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Józef
Nowakowski
(1800-1865)

Błażowa, 30 maja 2017 r. PATRONAT SEMINARIUM

Więcej informacji na naszdziennik.pl/zaproszenia

Tylko miłość zwycięża świat
w stulecie objawień fatimskich

Zapraszamy na seminarium, któremu patronuje
Sł. Boża Anna Jenke – Apostołka Fatimy

Gimnazjum im. Anny Jenke, 
plac Imienia Księdza Adolfa Kowala 1, Błażowa

Rozpoczęcie seminarium Mszą Świętą  o godzinie 9.00
w kościele pw. św Marcina, ul. Armii Krajowej 2, Błażowa.
Następnie zapraszamy na wykłady prelegentów: 
ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza, Teresy Kaniowskiej z WRS ORE 
(przy MEN), dr. Tomasza Dziurli, ks. prałata Mariana Bocho.

W KWIETNIOWYM MIESIĘCZNIKU:

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 
Serdeczne Bóg zapłać 
za wsparcie!
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Serdeczne Bóg zapłać
za wsparcie!za wsparcie!
Serdeczne Bóg zapłać

5 cm ,5x27,s. 84    20 90 zł,   cena 7   cena 7,
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DOBRA 
KSIĄŻKA

Przyszłość narodu nie tyle 
w rękach polityków, 
ile w rękach matek spoczywa.
Św. Urszula Ledóchowska

Skąd pomysł na opowiedzenie historii
Powstania Styczniowego przez pryz-
mat trzech haseł: „Traugutt, Grottger,
Olszak”?
– Z tradycji rodziny i miejsca, w

którym mieszkam. Po pierwsze, mój
szwagier przechowuje srebrny kieliszek
zwany przez nas „czarką Traugutta”.
Po krótkim historycznym śledztwie udało
się ustalić, że czarka rzeczywiście należała
do Traugutta i jaką drogą dostała się
przodkom mojej małżonki – ziemianom
z Polesia. 

Po drugie, oparłem się na tradycji
kórnickich weteranów powstania. Ro-
dzina Suszków, której dwa kolejne po-
kolenia związane są z tutejszym Insty-
tutem Dendrologii PAN, przechowuje
pamiętnik pradziadka Karola Firganka,
Galicjanina, który uczestniczył w obronie
dworu w Glanowie 15 sierpnia 1863
roku. To wydarzenie Artur Grottger
uwiecznił na jednym ze swoich mniej
znanych obrazów. Zarówno związek
tego epizodu z Grottgerem, jak i wspom-
niany pamiętnik pozostawały dotąd sze-
rzej lub w ogóle nieznane. 

I wreszcie, po trzecie, bitwa pod Olsza-
kiem (w lesie pomiędzy Koninem i Pąt-
nowem a Kazimierzem Biskupim) to
część mojej rodzinnej tradycji – zginął
w niej Maciej Kryśkiewicz, jeden z dwu
bratanków mojej praprababki. 

Co to była za bitwa? Zdaje się, że sto-
sunkowo mało znana?
– Tak i nie, bo kiedyś należała do naj-

sławniejszych epizodów powstańczych,
poświęcono jej nawet spory fragment

pewnego postromantycznego poematu.
W Koninie jest wciąż pamiętana, ostatnio
na polu walki przeprowadzono badania
archeologiczne i stanął pamiątkowy głaz,
była też piękna wystawa. W książce ze-
stawiam liczne mówiące o tym starciu
pamiętniki i fragmenty poematu, jak
też relacje rosyjskiego dowódcy. 

W jaki sposób bitwa ta wiąże się z
Pana rodzinnym Kórnikiem? 
– To z Kórnika w marcu 1863 roku

wyruszył mały oddział miejscowych
ochotników, uzbrojony przez dziedzica
tutejszego zamku, hrabiego Jana Dzia-
łyńskiego. W zamyśle hrabiego miał
to być zalążek przyszłej, 10-tysięcznej
armii powstańczej, dla której sprowa-
dzał broń i oficerów z Francji. Oddział,
dowodzony przez Edmunda Calliera,
dołączył do partii Kazimierza Mielęc-
kiego. W bitwie pod Olszakiem, sto-
czonej 23 marca, właśnie Callier objął
naczelne dowództwo.

Dostrzega Pan, że rok 1863 jest dziś
obecny w naszej pamięci?
– Powstanie Styczniowe to najstarszy

element naszej masowej i nowoczesnej
tradycji. Wbrew pozorom wciąż obecnej
(na różne sposoby!) w pamięci większości
polskich rodzin. Wystarczy pogrzebać
we wspomnieniach.

Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Rutkowska

nasza
rozmowa

1 Święty Szarbel 
– przyjaciel
Boga i ludzi

Bartłomiej Grysa
ks. Mieczysław 
Piotrowski TChr
oprawa twarda, s. 272
cena: 44 zł

Cóż to jest za święty! Dla-
czego Bóg wybrał maronic-
kiego mnicha z Libanu, aby
przez niego dokonywać nie-
samowitych cudów uzdro-
wień na całym świecie?

2 Józef – człowiek,
który prowadzi
do Boga

31 rozważań i modlitw
ks. Olinto Crespi 
Fausto Negri
oprawa miękka, s. 240
cena: 21 zł

Żyj nadzieją! 31 dni, żeby
zaufać Panu Bogu. Daj się
poprowadzić świętemu.
Naucz się przyjmować to, co
otrzymałeś od Chrystusa.

3 W drodze 
do Niniwy

kard. Robert Sarah
oprawa miękka, s. 316
cena: 28 zł

Lektura na Wielki Post. To
moment, by na nowo wybrać
Chrystusa. Poświęć swój czas
na rozważanie Ewangelii.

4 Droga
„Ponurego”

Wojciech Königsberg
oprawa twarda, s. 384
cena: 54,60 zł

Fascynująca historia dla mło-
dych. Cichociemny. Podczas
wojny szkolony w Wielkiej
Brytanii. Przerzucony do Pol-
ski. Jeden z najwybitniejszych
dowódców AK.

5 Co jeść przy
chorobach
stawów i kości

oprawa miękka, s. 96
cena: 22 zł

Świetny poradnik z przepi-
sami. Oparty na kuchni pol-
skiej i śródziemnomorskiej.
Przepisy są dostosowane do
poszczególnych pór roku.

Ranking najlepiej sprzedających
się publikacji w księgarniach

„Naszego Dziennika”

5

e-mail: zamowienia@naszdziennik.pl

w Warszawie,
al. Solidarności 83/89,
tel. (22) 850 60 20, (22) 850 60 00
e-mail: ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl

w Krakowie, 
ul. Starowiślna 49,
tel. (12) 431 02 45, 
e-mail: ksiegarnia@naszdziennik.pl

O Rycerzu Antku 
dla dzieci 

Umieranie na raka małego dziecka to temat
trudny nawet dla dorosłych. Kilka lat

temu polskich czytelników poruszyła książka
Marcina Ludwickiego „Na koniec świata” opi-
sująca walkę z nowotworem i odejście niespełna
7-letniego Antosia. Opowiedzenia historii ma-
łego Rycerza Antka najmłodszym czytelnikom
podjęła się debiutująca na niwie literatury dla
dzieci Agnieszka Przybylska, z wykształcenia
pedagog, z pasji samorządowiec i społecznik,
od lat zaangażowana w ruch obrony życia.
Jako mama siedmiorga dzieci autorka ma na
pewno duże doświadczenie w snuciu gawęd i
opowiadaniu bajek do poduszki, które wyko-
rzystała, budując pełną domowego ciepła opo-
wieść o Antosiu. Autorka doskonale rozumie,
że o sprawach ważnych i trudnych dzieciom
trzeba mówić jak najprościej, tylko to, co ko-
nieczne, przepuszczając każde zdanie przez
tłumaczący wszystko pryzmat miłości. I o tym
jest książka Agnieszki Przybylskiej: nie o umie-
raniu, ale o miłości, która nigdy się nie kończy,
bo i Antoś otrzymał od Pana Boga „duszę
wspaniałą, taką, co to nigdy nie umiera”. 

Z delikatnością dobrej mamy autorka za-
prasza małych czytelników do poznania świata
chłopca, takiego jako oni, który miał mamę,
tatę, rodzeństwo, marzenia, dziecięce radości
i smutki. Dzieje małego Rycerza zaczęły toczyć
się w szczególny sposób, gdy przyszła drama-
tyczna diagnoza o nowotworze. Przybylska nie
ukrywa niczego przed dziećmi, pisze o bólu,
strachu, ale w książeczce choroba i cierpienie
nie dominują. Są dojmującą, ale nadal jedynie
częścią kreślonego świata. Dlatego myślę, że
najmłodsi bardziej niż cierpienia Antka w cho-
robie zapamiętają to, że chłopiec ofiarował je
w modlitwie za innych, a ponad bólem było
„Jezu, ufam Tobie” wypowiadane przez Antosia
przed bolesnymi zabiegami. Autorce udało się
dzięki stworzeniu nastroju przyjacielskiej gawędy
odpędzić ducha rezygnacji i beznadziei, które
choć nie do uniknięcia przy umieraniu dziecka,
muszą być w przypadku katolików rozjaśnione
blaskiem wiary. Pogodny nastrój książeczki
dopełniają ilustracje Doroty Szoblik. 

Misja małego Rycerza Antka nie skończyła
się: żyje on w sercach rodziców i ośmiorga ro-
dzeństwa, a teraz w tajemnicy świętych obcowania
ma szansę stać się wyjątkowym przyjacielem
polskich dzieci. Do książki dołączony jest au-
diobook. Część dochodu ze sprzedaży zostanie
przeznaczona na Domowe Hospicjum Dziecięce
Promyczek. 

RE CENZJA

Beata Falkowska

„Jak Antoś został 
rycerzem”
Agnieszka Przybylska 
Wydawnictwo AA Kraków

„ZAPOMNIANĄ TRYLOGIĘ 1863” 
JACKA KOWALSKIEGO

A TAKżE KSIĄżKI, KTóRE POLECAMY, 
MOżNA NAbYć W KSIĘGARNIACh 

„NASZEGO DZIENNIKA”:
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Powstańcze ślady

Z dr. hab. Jackiem 
Kowalskim,
autorem książki 
„Zapomniana trylogia 1863”

Kazimierz Sokołowski szaniecgorzow@op.pl 
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ile wśród przedstawień ad-
resowanych do dzieci –
wprawdzie śladowo – ale
można jeszcze znaleźć god-

ny polecenia spektakl, to w przypadku
adresata nieco starszego, bo młodzie-
żowego, teatr ma ogromny problem.
I tak jest od lat. Najnowsza inscenizacja
„Alicji w krainie czarów”, dokonana
przez Magdalenę Miklasz na scenie
Teatru Syrena w Warszawie, łączy ad-
resatów dziecięcych i młodzieżowych. 

W spektaklu pojawiają się trzy Alicje
grane przez trzy osoby w różnym wieku
i różnego wzrostu. Tym sposobem Mag-
dalena Miklasz rozwiązuje niełatwy
problem dotyczący pokazania na scenie
powiększania i zmniejszania się sylwetki
Alicji w różnych okolicznościach.  

Wszystkie odtwórczynie tytułowej po-
staci świetnie poradziły sobie z rolą.
Spektakl rozpoczyna Lena Krawczyk,
dziewczynka grająca najmłodszą i naj-
mniejszą Alicję. Jest w sposób naturalny
urocza i w pełni wiarygodna w swojej
dziecięcej ufności postrzegania świata
bajkowego. A przy tym jest dziewczynką
przynależną wiekiem i – co za tym idzie
– kształtem wyobraźni do świata od-
realnionego, stricte baśniowego. To jej,
dzisiejszej, współcześnie żyjącej dziew-
czynce śni się sen, w którym bohaterka
powieści, Alicja, marzy, że odbywa po-
dróż pełną niespodzianek, poruszając
się jakimś podziemnym tunelem po
baśniowym świecie, w którym spotyka
rozmaite zwierzątka i dziwne postaci.

W sennym marzeniu wszak wszystko
zdarzyć się może, nic nie podlega zdzi-
wieniu, świat snu rządzi się własnymi
prawami. Logiczne związki przyczyno-
wo-skutkowe tutaj nie obowiązują.
Przedmioty, które Alicja spotyka podczas
podróży, a które zna ze świata realnego,
tutaj nabierają innej formy i zmieniają
swoje znaczenie. Rzeczywistością przed-
stawioną zarówno w powieści, jak i na
scenie rządzi logika absurdu, która jest

przynależna poetyce snu. Dziecięcy
wiek Alicji pozwala na uruchomienie
baśniowej wyobraźni, przyczyniając się
w ten sposób do współtworzenia owego
świata dziecięcych wyobrażeń.

W tym śnionym przez najmłodszą
Alicję świecie, w którym wędruje bo-
haterka powieści Carrolla, grają dwie
młode aktorki: Emilia Konarska (śred-
nia Alicja) i Anna Antoniewicz (naj-
starsza Alicja). Zamiany kolejnych
Alicji dokonują się płynnie, z logicznym
uzasadnieniem, adekwatnie do po-
trzeby sceny, bez przerywania toku
narracyjnego. 

Przedstawienie podoba się dzieciom
i młodzieży. Jest rytmiczne i wizualnie
atrakcyjne, choć – jak na moje oczeki-
wanie – ze zbyt ubogą i szarą scenografią
(po co ta odsłonięta maszyneria?). My-
ślę, że twórcy spektaklu celowo nie
wzbogacili scenografii, by na jej tle
paletą barw zagrały fantastyczne kos-
tiumy, nie tylko Alicji, ale i zwierząt.

Scenografia posługuje się skrótem i
umownością, co dziecięca widownia
znakomicie odczytuje. Na przykład sce-
na z piłkami, gdzie Alicja (Anna An-
toniewicz) płacze. Jej łzy coraz większe
i coraz obfitsze wyrażone są przez spa-
dające na scenę niebieskie piłki. Po-
cząwszy od maleńkich, po ogromne.
Dziecięca widownia natychmiast roz-
poznaje umowność rekwizytu.   

Dramaturgię spektaklu podnosi dy-
namika ruchu, taniec, piosenki, muzyka.
No i oczywiście spektakl współbudują
multimedia. Rzadko już dziś, niestety,
można spotkać przedstawienie w tzw.
czystej postaci, bez wspierania się ka-
merą wideo. W przedstawieniu bierze
udział sporo dzieci, głównie w scenie z
kartami. Są w różnym wieku (nawet
maluchy) i dobrze przygotowane. Czują
się na scenie zupełnie swobodnie, nie
dostrzega się żadnej tremy.

Jak widać, można zrealizować przed-
stawienie dla dzieci i młodzieży bez

tzw. fajerwerków skandalizujących, bez
edukowania genderowo-seksualnego
(co obecnie wcale nierzadko spotykamy
w spektaklach przeznaczonych dla dzie-
cięcej widowni) i bez scen agresywnych,
pełnych przemocy, straszących dzieci
i formujących je w niewłaściwym kie-
runku. Coraz częściej można usłyszeć
skargi rodziców, że wychowawcy czy
to w szkole, czy w przedszkolu, nie
konsultują z rodzicami tytułu przed-
stawienia, na które prowadzą dzieci.
Mało tego, niejednokrotnie sami nie
orientują się, co to za spektakl i jakie
treści niesie. Myślę, że rodzice powinni
być bardziej uważni na to, co oglądają
w teatrach ich dzieci.

O

TEATR
PIÓREM
TEMIDY

TEMIDA STANKIEWICZ-PODHORECKA
krytyk teatralny
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„Alicja w krainie czarów” lewisa carrolla,
adapt. i reż. magdalena miklasz, 

scenog. Kamdibe Sosnowska, magdalena
Niezgoda, chor. marta Bury, muz. Gaba Kulka,
kost. ewa Woźniak, Teatr Syrena, Warszawa.

BAśNiowY świAt
wYoBrAźNi

Sobota-Niedziela, 1-2 kwietnia 2017

Niccolò Jommelli (1714-
-1774) pochodził z Aversy
koło Neapolu, kształcił się w
neapolitańskich konserwato-
riach. Za życia uwielbiany,
jego dzieła grano wszędzie.
Niestety po śmierci całkowicie
zapomniany. Jego „Pasja”
powstała do głośnego wów-
czas libretta Pietra Metastasia.
Poznali się na dworze cesar-
skim w Wiedniu. Sławny poeta
mówił, że muzyka Jommel-
lego „zachwyciła prawdziwie
i oczarowała miasto i dwór,
jest pełna gracji, głębi, har-
monicznego nowatorstwa, a
przede wszystkim ekspresji”.

„Pasję” kompozytor napisał
w 1749 r. w Rzymie, zabiegając
o stanowisko maestro coa-

diutore (asystenta dyrygenta)
kapeli papieskiej, zdobyte
w roku następnym. Tekst Me-
tastasia powstał 19 lat wcześ-
niej na zamówienie cesarza
Karola VI, wtedy muzykę doń
napisał Antonio Caldara, nad-
worny kompozytor monarchy.

Metastasio stosuje retro-
spektywę: o wydarzeniach
z Golgoty opowiadają najbliżsi
Jezusa: Piotr, Jan, Józef z Ary-
matei i Maria Magdalena. To
dialogi bohaterów, czasami
monologi, chóry są spora-
dyczne. Tu panuje liryczna
i refleksyjna atmosfera.
A wszystko za sprawą boles-
nych wspomnień dla Piotra,
który nie był na Golgocie.
Z niepokojem czeka wieści o

Mistrzu i rozpamiętuje zaparcie
się Jezusa. Przybywają kolejno:
Maria Magdalena, Józef z Ary-
matei i Jan, odkrywając przed
nim straszną prawdę, opisując
kolejne etapy męki Zbawiciela
aż po śmierć na krzyżu. To
pierwsza część oratorium.
W drugiej wybijają się dwa
wątki: smutek i niepewność
osamotnienia (recytatyw i aria
Marii Magdaleny, ukazujące
obraz owiec bez pasterza) oraz
nagłe zrozumienie, że drzewo
krzyża to znak zwycięstwa nad
grzechem.

Muzyka jest szlachetna,
skromna i zrównoważona,
choć są w niej też pomysłowe
i spektakularne ozdobniki,
intensywne koloratury pod-

kreślające dramaturgię. 
Orkiestracja to prawdziwy
majstersztyk.

Na dwóch płytach otrzy-
maliśmy świetne nagranie
„Pasji” Jommellego. 

Polecam!

MUZYKA

NiccolÒ Jommelli
PASJA

Jommelli Pasja • PAN
Classics 2017

Ks.
Arkadiusz
Jędrasik

Scena ze spektaklu „Alicja w krainie czarów”

Kazimierz Sokołowski szaniecgorzow@op.pl 
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karolina Goździewska
Jerozolima

Weterani II wojny światowej,
którzy pielgrzymowali w mi-
jającym tygodniu do Ziemi
Świętej, nie kryją wzruszenia.
Taka podróż była dla nich
marzeniem. Wczoraj, jeszcze
przed odlotem do Polski, pąt-
nicy złożyli kwiaty w miejscu
upamiętniającym ofiary
zbrodni katyńskiej w Lesie
Męczenników w okolicach
Jerozolimy. 
Związek Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych
odznaczył ks. prof. Waldemara
Chrostowskiego Krzyżem Za-
sługi, a ppłk Stanisław Aronson
ps. „Rysiek” otrzymał medal
„Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”.

W czwartkowy wieczór pielg-
rzymi podziękowali Panu Bogu

za czas spędzony w Ziemi
Świętej w Nowym Domu Pol-
skim w Jerozolimie. To miejsce
szczególnie związane z Woj-
skiem Polskim. Powstało z do-
browolnych podatków, jakie
nałożyli na siebie polscy żoł-
nierze, którzy trafili do Ziemi
Świętej. Wojsko Polskie w Zie-
mi Świętej organizowało nie
tylko armię. Dla młodzieży
i dzieci, które opuściły Syberię,
organizowali szkoły i biblioteki.
Po II wojnie światowej dzięki
gościnności Sióstr Elżbietanek
w Ziemi Świętej studiować
mogło wielu polskich księży
oraz biskupów. W 1964 roku
Nowy Dom Polski odwiedził
ks. kard. Karol Wojtyła podczas
II Soboru Watykańskiego. Sios-
try Elżbietanki przechowywały
pamiątki pozostawione przez
Wojsko Polskie w Ziemi Świę-

tej. Niedawno trafiły one do
Archiwum Akt Nowych w
Warszawie. Siostrom Elżbie-
tankom do dziś nie brakuje
serca nie tylko dla rodaków,
w Ziemi Świętej prowadzą dwa
domy dla arabskich sierot,
gdzie dzieci znajdują dom i
odzyskują godność. W kaplicy
Sióstr Elżbietanek polska de-
legacja złożyła wieniec, a pod-
czas odprawionej tam Mszy
św. ks. prof. Waldemar Chros-
towski polecał dusze polskich
żołnierzy. Nie krył radości, że
wszyscy weterani pomimo licz-
nych trudów przemierzyli Zie-
mię Świętą. – Składamy sta-
ropolskie Bóg zapłać także
tym, którzy tę pielgrzymkę zor-
ganizowali. Pro Patria – całą
tę pielgrzymkę możemy objąć
tymi słowami – mówił ksiądz
profesor. n
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W kaplicy sióstr Elżbietanek w Jerozolimie polska delegacja uczestniczyła we Mszy św.

25wiara@naszdziennik.pl Sobota-Niedziela, 1-2 kwietnia 2017 WIARA OJCÓW

Będzie to jedno z największych
plenerowych misteriów Męki
Pańskiej w Polsce. Odbędzie
się ono za tydzień, w sobotę,
8 kwietnia br., o godz. 20.00
na Wzgórzu św. Brunona w
Giżycku. 
Do tej szczególnej modlitwy
zaproszeni są wszyscy. Miste-
rium na wzgórzu wykona po-
nadstuosobowa grupa aktorów
amatorów pochodzących z gi-
życkich dekanatów. Jego re-
żyser i scenarzysta ks. Mariusz
Pawlina wyjaśnia, że będzie to
przedstawienie plenerowe, z
rozbudowaną scenografią oraz
profesjonalną ścieżką dźwię-
kową, oprawą muzyczną i efek-
tami specjalnymi. – Widzowie
będą mieli możliwość nie tylko
oglądania, ale i towarzyszenia
Jezusowi w drodze na Kalwarię.
Wchodząc stopniowo w realizm
wydarzeń sprzed dwóch tysięcy
lat, będą mogli „zajrzeć” do
świątyni jerozolimskiej, do Wie-
czernika i do pałacu Piłata,
usłyszeć odgłosy biczowania i

krzyżowania, będą mogli do-
świadczyć atmosfery Wielkiego
Tygodnia: przeżyć mękę, śmierć
Jezusa i radość z Jego zmart-
wychwstania – opowiada ks.
Pawlina. 

Przesłanie, że Jezus Chrystus
jest jedynym Zbawicielem świa-
ta, popłynie ze Wzgórza św.
Brunona. – Nie jest to także
przypadkowe miejsce. Postać
tego świętego jest ściśle zwią-
zana z głoszeniem Ewangelii
na ziemi północno-wschodniej
Polski oraz początkiem Kościoła
i państwowości w naszej Oj-
czyźnie – zwraca uwagę ordy-
nariusz ełcki ks. bp Jerzy Mazur. 

Starodawna tradycja sytuuje
miejsce śmierci, a później i
kultu św. Brunona na wzgórzu
w Giżycku. Na wzgórzu, nad
jeziorem Niegocin, 30 paździer-
nika 1910 r. został postawiony
krzyż-pomnik, którym uczczono
życie i dzieło pierwszego mis-
jonarza chrześcijańskiego na
ziemi mazurskiej. n

Monika Rogińska

Misterium na wzgórzu

Stanowisko Rady Miasta Piastowa
w sprawie prowokacji pt. „Klątwa” 

w Teatrze Powszechnym w Warszawie
„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali…” (J 15,12). Ten imperatyw

moralny legł u podstaw ładu społecznego, który od tysiąca pięćdziesięciu lat jest
budowany przez kolejne pokolenia Polaków w niepodległym, suwerennym Państwie
Polskim. Z ładu tego korzystają również przybysze innych narodowości, wyznawcy od-
miennych religii, wszyscy, którzy potrafią ten ład uszanować. Właśnie ze względu na ten
ład w Polsce nigdy nie było wojen religijnych, Polacy potrafili zbrojnie upominać się o
wolność swoją i wolność innych narodów i w Polsce przyjęta została pierwsza w Europie
konstytucja. JESTEŚMY Polakami, w większości wyznania rzymskokatolickiego, PA-
MIĘTAMY o naszym dziedzictwie i CZUWAMY, aby to dziedzictwo było szanowane,
tak jak my szanujemy przekonania i symbole religijne innych. Nie zgadzamy się, aby
religia katolicka, jej symbole oraz postać Ojca Świętego Jana Pawła II, autorytetu
moralnego uznawanego przez cały cywilizowany świat, były w Polsce profanowane pod
pozorem korzystania z „wolności wypowiedzi artystycznej”.    

Jeśli już jakiejś mniejszości w naszym kraju potrzebna jest ekspresja, taka jak
prezentowana na scenie Teatru Powszechnego, to niech odbywa się ona w przestrzeni
prywatnej i za prywatne pieniądze.

Apelujemy do władz samorządowych wszystkich szczebli o niefinansowanie z naszych
wspólnych pieniędzy przedsięwzięć, które nie tylko nie mają ze sztuką nic wspólnego,
godzą natomiast w fundamenty, na których opiera się Państwo Polskie. 

Przyjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 27.03.2017

Giżycko / POD PATRONATEM           NASZEGO DZIENNIKA

Ziemia Święta
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Spełnione marzenie

Wierzymy, że to młodzi są
dziś misjonarzami danymi
po to, by ogłaszać zmęczone-
mu światu młodość Pana
Boga. Podkreślił to ks. kard.
Angelo Bagnasco na zakoń-
czenie europejskiego sympoz-
jum o towarzyszeniu mło-
dzieży, które zakończyło się
wczoraj w Barcelonie. 
W czterodniowym spotkaniu
wzięli udział odpowiedzialni za
duszpasterstwo młodych w całej
Europie. – Młodość lepiej niż
jakikolwiek inny okres życia
wyraża nadzieję na przyszłość,
wyobraźnię, pragnienie two-
rzenia wspólnoty. To dziedzic-
two, nierozerwalnie związane
z młodością, musi być doce-
nione, promowane, strzeżone
i rozwijane – mówił, podsu-
mowując obrady, przewodni-
czący Rady Konferencji Bis-

kupich Europy ks. kard. Angelo
Bagnasco.

Ważną rolę młodych ludzi w
procesie ewangelizacji podkreślił
też Papież Franciszek, w imieniu
którego przesłanie do uczestni-
ków spotkania skierował sekre-
tarz stanu ks. kard. Pietro Parolin. 

O towarzyszeniu duszpaster-
skim młodym w dzisiejszej Eu-
ropie mówił też ks. abp Marek
Jędraszewski. Podkreślał, że ta-
kie towarzyszenie ma być jasną
odpowiedzią na konkretne kry-
zysy, z jakimi boryka się dziś
europejski kontynent. – Dla
tego, kto towarzyszy młodemu
człowiekowi w odkrywaniu jego
osobistej wielkości i osobistej
godności, nie ma bardziej szla-
chetnego i wzniosłego osiąg-
nięcia niż doprowadzić go do
Chrystusa – mówił metropolita
krakowski. n SJ, KAI

Młodość to nadzieja
Barcelona

Kazimierz Sokołowski szaniecgorzow@op.pl 
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Gonzaga Bulldogs Przemy-
sława Karnowskiego zmierzy
się dziś z zespołem South Ca-
rolina Gamecocks w meczu o
wielki finał ligi NCAA. Polski
koszykarz ma szansę zostać
pierwszym naszym rodakiem,
który do niego awansuje. 
Tak jak Bulldogs rozgrywają
obecnie swój najlepszy sezon w
historii, tak najlepszy sezon w
karierze rozgrywa Karnowski.
W USA jest o nim naprawdę
głośno, zarówno z racji znako-
mitych występów na parkiecie,
jak i niesamowitej siły charak-
teru, która pozwoliła mu wrócić
na boisko po ciężkiej kontuzji
kręgosłupa. Amerykanom im-
ponują podobne historie, a że
mają bezpośredni związek z nie-
zwykle popularnymi w ich kraju
rozgrywkami, Polak był boha-

terem mediów. Był, jest i być
może będzie, bo jego drużyna
ma szansę po raz pierwszy sięg-
nąć po tytuł najlepszej ekipy
akademickiej. Bulldogs nigdy
wcześniej nie znaleźli się wśród
czterech czołowych zespołów
ligi. Uczynili to do tego w kapi-
talnym stylu, gdyż w obecnym
sezonie wygrali już aż 36 me-
czów, przy tylko jednej porażce.
23-letni Polak przy okazji zapisał
się w historii NCAA, ponieważ
został indywidualnym rekor-
dzistą pod względem liczby zwy-
cięstw na koncie – ma ich obec-
nie aż 136. Znalazł się też w
piątce najlepszych środkowych

nominowanych do nagrody Ka-
reema Abdula Jabbara.

W dzisiejszym półfinale Bul-
ldogs staną naprzeciwko Ga-
mecocks i będą faworytami.
Wielu uważa, że będą fawory-
tami także późniejszego finału,
jeśli do niego awansują – i to
niezależnie od tego, z kim
przyjdzie im się zmierzyć. Wiel-
ka w tym zasługa Karnowskie-
go, imponującego umiejętno-
ściami, boiskowym spokojem,
mądrością i opanowaniem. Przy
tym twardego jak skała i nie
do powstrzymania. Przed nim
tylko jeden Polak dotarł do
tego etapu akademickich roz-

grywek. Był nim w 1987 roku
Jacek Duda, ale jego zespół
do finału awansować nie zdołał. 

Karnowski o tym marzy. Ma-
rzy też, by dostać się tam, gdzie
dostać się udało tylko kilku
naszym rodakom – do NBA.
– NBA jest moim celem. Sta-
ram się robić swoje i udowad-
niać, że potrafię grać na wyso-
kim poziomie – mówi. Jako że
rozgrywa swój ostatni sezon w
NCAA, automatycznie zostanie
zgłoszony do draftu do naj-
lepszej ligi świata. – A jeśli mi
się wtedy nie uda, to poszukam
innych dróg – tłumaczy. n

Piotr Skrobisz

Wydaje się to nieprawdopo-
dobne, ale piłkarskiej repre-
zentacji Argentyny, a co za
tym idzie Lionela Messiego,
naprawdę może zabraknąć na
mistrzostwach świata w Rosji. 
W chwili obecnej „Albicelestes”
znajdują się tuż nad przepaścią.
Po 14 kolejkach eliminacji w
Ameryce Południowej zajmują
w tabeli piąte miejsce. Niegwa-
rantujące bezpośredniego awan-
su, tylko baraże z drużyną strefy
Oceanii. Podczas gdy ich od-
wieczni rywale, Brazylijczycy,
po pokonaniu Paragwaju cieszyli
się z wywalczenia paszportów
do Rosji (uczynili to jako pierwsi
na świecie), Argentyńczycy prze-
żywali koszmar porażki z Boli-
wią 0:2. Poczynaniom kolegów
z boku przyglądał się wówczas
Messi, zawieszony na cztery
mecze za słowne obrażenie sę-

dziego liniowego podczas wcześ-
niejszego spotkania z Chile. Do
końca eliminacji wszystkie dru-
żyny rozegrają jeszcze po cztery
pojedynki i jeśli odwołanie Ar-
gentyny nie przyniesie skutku
– as Barcelony pomoże jej tylko
w ostatnim. A co to może ozna-
czać? Katastrofę i sensację, jed-
ną z największych w futbolu
ostatnich dekad.

Argentyna to przecież pił-
karska potęga. To „producent”
gwiazd i zawodników z najwyż-
szego topu. W jej kadrze grają
gigantyczne nazwiska, na co
dzień przywdziewające barwy
potęg. I co? I nic. Bez Messiego
nie istnieją. Zawodnika „Barcy”
zabrakło w ośmiu meczach obec-
nych eliminacji i Argentyna wy-
grała… jeden z nich, cztery razy
remisując. Zdobyła siedem
punktów na 24 (!) możliwe. 

Drużyna nie ma stylu, posada
trenera Edgardo Bauzy wisi
na włosku, bo jedynym jego
dotychczasowym sukcesem
było namówienie Messiego do
powrotu do reprezentacji. Wie-
lu uważa, że selekcjoner już
dawno z pracą by się pożegnał,
gdyby nie kompletnie pusta
kasa w piłkarskim związku,
brak pieniędzy na odprawę i
zatrudnienie następcy. Jest tak
źle, że Messi z własnej kieszeni
opłaca ochroniarzy kadry, a
część argentyńskich mediów
poinformowała, że Bauza od
pewnego czasu w ogóle nie
otrzymuje wypłat, pracując za
darmo. Mundial bez Messiego
wydaje się w tych okoliczno-
ściach całkiem prawdopodob-
ny, acz cały czas trudno go
sobie wyobrazić. n

Piotr Skrobisz

Multi Multi z 30 marca (21.40)
3-6-9-13-14-15-25-26-27-30-34-36-

-38-46-49-52-55-62-70-75. Plus 9

Lotto z 30 marca
6-18-23-25-30-34

Lotto Plus z 30 marca
1-17-23-30-36-45

Mini Lotto z 30 marca
1-9-22-30-31

Multi Multi z 31 marca (14.00)
3-4-10-17-18-21-23-25-28-30-32-34-

-41-42-57-59-61-63-68-76. Plus 25
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2-3 polskie medale na igrzyskach w Pjongczang już będą świetnym
wynikiem – powiedział minister sportu Witold Bańka.

Sobota-Niedziela, 1-2 kwietnia 2017 sport@naszdziennik.pl

  RAPORT GOTOWY 
Międzynarodowa Federacja Piłki
Nożnej zakończyła wewnętrzne
postępowanie w sprawie afery
korupcyjnej, która wybuchła w
maju 2015 roku i zadecydowała
o przyszłości najbardziej promi-
nentnych działaczy, m.in. Szwaj-
cara Seppa Blattera i Francuza
Michela Platiniego. Raport prze-
kazany teraz szwajcarskiej pro-
kuraturze liczy sobie 1300 stron
i prawie 20 tysięcy stron za-
łączników, powstał po przeana-
lizowaniu 2,5 miliona dokumen-
tów. Nie został i nie zostanie
upubliczniony. – FIFA będzie
mogła wreszcie skupić się na
tym, co najważniejsze, czyli grze,
kibicach i piłkarzach na całym
świecie – przyznał jej szef Gianni
Infantino.

  FEDERER W FORMIE
Roger Federer nie przestaje za-
dziwiać. 35-letni szwajcarski te-
nisista wygrał z Czechem To-
mášem Berdychem 6:2, 3:6, 7:6
(8-6) i awansował do półfinału
turnieju ATP Masters 1000 na
kortach twardych w Miami (pula
nagród 6,99 mln USD). Zmierzy
się w nim z Australijczykiem Nic-
kiem Kyrgiosem, który pokonał
Niemca Aleksandra Zvereva 6:4,
6:7 (9-11), 6:3. Drugą parę utworzą
Hiszpan Rafael Nadal i Włoch Fabio
Fognini, sensacyjny pogromca Ja-
pończyka Keia Nishikoriego. 

  CAVALIERS W ODWROCIE
Broniący tytułu koszykarze Cle-
veland Cavaliers przegrali z Chi-
cago Bulls 93:99 w meczu ligi
NBA. To na pierwszy rzut oka
sensacja, ale nie do końca. „Byki”
na własnym parkiecie wygrały
bowiem z tym rywalem po raz
czwarty w obecnym sezonie, a
Cavaliers ponieśli trzecią porażkę
z rzędu i 10. w ostatnich 16 spot-
kaniach. Już od dawna są jednak
pewni awansu do fazy play-off, a
Bulls o niego cały czas walczą. 

Pisk

koszykówka

KARNOWSKI O FINAŁ 

MUNDIAL BEZ MESSIEGO?

Piłka nożna

Argentyna jest niemal całkowicie
zależna od Messiego

REKLAMA

7.04.2017
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POZIOMO:
1) urządzenie sygnalizacyjne sto-
sowane w kolejnictwie; 6) na-
czynie z dziobkiem z jednej i
uchem z drugiej strony; 9) mowa,
przemówienie, w którym ktoś
coś przedstawia, uzasadnia; 15)
u małego naczynia: odstająca
część służąca do trzymania (np.
filiżanki); 16) rzadko: układ, spo-
sób, w jaki coś jest ułożone, roz-
mieszczone; 17) teren do ćwiczeń
wojskowych; 18) skrót od: Zakład
Ubezpieczeń Społecznych; 19)
gazowany napój z dodatkiem chi-
niny; 20) uroczysty, patetyczny
utwór poetycki opiewający wielkie
idee; 21) odchylenie od normy,
od ogólnej reguły; 22) słodka,
krystaliczna substancja; 26) po-
tocznie: osoba cierpiąca na do-
legliwości żołądka; 27) ssak z
jednym (dromader) lub z dwoma
garbami; 30) doroczne święto
noszących dane imię; 33) owad
z rzędu muchówek, żywi się krwią;
34) gwałtowne, niepohamowane
pragnienie czegoś; 35) błazen,
pajac; 38) lampa elektryczna ja-
rzeniowa; 39) potocznie: pielęg-
niarka, sanitariuszka; 42) Tse-
-tung (1893-1976), chiński przy-
wódca komunistyczny; 44) drob-
ne, żółtobrunatne plamki na skó-
rze, głównie twarzy; 45) syberyjska
rzeka, uchodzi do Morza Kar-
skiego; 46) lekkoatleta uprawia-
jący chód sportowy; 47) takt,
rytm, według którego wykonuje
się pewne ruchy; 49) stolica Ja-
ponii; 51) przestarzale: wrzątek,
ukrop; 53) przewód służący do

przesyłania cieczy lub gazów; 55)
krótkie, zabawne opowiadanie o
dowcipnym zakończeniu; 58) cug-
le, lejce; 59) rzeka we Francji,
lewy dopływ Oise; 61) krótki nóż
o zakrzywionym na końcu ostrzu;
63) miasto nad Jeziorem Ryń-
skim; 64) jednostka powierzchni
używana w rolnictwie; 66) przy-
jemny zapach; 69) litery na sa-
mochodowych tablicach rejes-
tracyjnych oznaczające powiat
bielski; 70) część wnętrza ciał
niebieskich; 72) niepokój, poru-
szenie; 73) stolica Afganistanu;
74) samica borsuka; 75) droga
wysadzana po obu stronach drze-
wami; 76) stan, uczucie niepew-
ności; 77) nadziemna część grzy-
ba, na której osadzony jest ka-
pelusz; 78) zdrobniale od: łata;
79) skakała i nóżkę złamała; 80)
halucynacja, przywidzenie.

PIONOWO:
1) ostre zakończenie czegoś; 2)
Arkadiusz, napastnik reprezen-
tacji Polski; 3) Joao Baptista de
Oliveira (ur. 1918), brazylijski
polityk, generał; 1979-1985 pre-
zydent; 4) podszycie leśne; 5)
część uprzęży nakładana na głowę
konia; 6) dawniej: konny pomoc-
nik na polowaniu zbiorowym; 7)
niezdolność do władania człon-
kami; 8) nakładka, oprawka; 9)
narząd wydzielający żółć; 10) po-
tocznie: węgieł, narożnik; 11)
zdrobniale o dukacie; 12) miasto
w Grecji (Tracja); ośr. adm. no-
mosu Rodopy; 13) bitka, wziątka
karciana; 14) liczebnik główny

oznaczający liczbę 1.000.000; 23)
porozumienie mające na celu
zlikwidowanie istniejącego sporu;
24) rosyjskie imię męskie; 25)
sylabowa nazwa dźwięku „D”;
28) samosąd, zabicie przez tłum
osoby posądzonej o przestępstwo;
29) poluje na zwierzynę; 31) za-
bawka dziecięca wyobrażająca
niedźwiadka; 32) sprzęt służący
do transportu chorych i rannych;
36) utwory, role grane, wykony-
wane przez danego aktora; 37)
osoba nowo obrana na wysokie
stanowisko lub urząd; 40) partia,
której liderem był Jan Olszewski;
41) osoba korzystająca z abona-
mentu; 42) popełnił malwersację;
43) osłona ochraniająca przed-
miot przed uszkodzeniem; 47)
produkt pracy ludzkiej przezna-
czony na sprzedaż; 48) urządzenie
pośredniczące między kompute-
rem a linią telefoniczną; 50) sto-
pień w wojsku, policji, straży po-
żarnej itp. od porucznika wzwyż;
52) członek hitlerowskiego od-
działu szturmowego SS; 53) ssak
z rodziny jeleniowatych, zamiesz-
kuje obszar tundry; 54) członek
lub zwolennik partii politycznych
o programie radykalnym; 56)
wczesna potrawa sezonowa
(zwykle o warzywach); 57) po-
tocznie: małe, ubogie miasteczko;
60) przeciwieństwo bytu; 62) po-
mieszczenie mieszkalne na statku;
65) potocznie: owad, zwłaszcza
insekt, pasożyt; 67) kamień szla-
chetny w pierścionku; 68) dzia-
łanie zmierzające do osiągnięcia
jakiegoś celu; 71) dryblas.

Na rozwiązanie złożą się litery z pól ponumerowanych w dolnym rogu.

krzyżówka

Z PRZYSŁoWiEM W KWiETNiu

Wśród osób, które do 15 maja nadeślą kupon z poprawnym
rozwiązaniem trzech Dużych Krzyżówek z kwietnia,

rozlosujemy nagrodę: udział jednej osoby w samolotowej
pielgrzymce do Fatimy w terminie 5-11 lipca 2017 r.

organizowanej przez Franciszkańskie Biuro Turystyczno-
Pielgrzymkowe „Patron Travel”.

Kupon zamieścimy razem z ostatnią Dużą Krzyżówką w kwietniu.

naszdziennik.pl Sobota-Niedziela, 1-2 kwietnia 2017 27W WOLNEJ CHWILI

LAUREACI KONKURSU Z LUTEGO
Nagrodę główną, tj. pobyt jednej osoby na 10-dniowych
rekolekcjach z kuracją zdrowotną z dietą owocowo-warzywną
w Domu Rekolekcyjnym „Scala” w Rowach, wylosowała:

Agnieszka Zmarzły z Rybnika
Nagrody książkowe wylosowali: Henryka Birecka z Łodzi,
Teresa Deja z Bydgoszczy, Halina Kruczek z Niemczy, Krystyna
Funk z Wejherowa, Barbara Kur z Łukowa, Elżbieta Półgęsek z
Ryglic, Maria Rec z Ciężkowic, Dorota Rzeźnik z Sulechowa,
Jadwiga Setkiewicz z Lubomierza, Regina Wierzbicka z Grodziska
Mazowieckiego, Zenon Hofman z Łodzi, Józef Mroczka z Gniew-
czyny Łańcuckiej, Marek Sapija z Warszawy, Andrzej Zawadzki
z Zabrza, Henryk Ziniewicz z Chełma.
RoZWiąZANiA ZADAń Z LuTEGo:

4-5 ii Co SERCE DYKTuJE, To PiÓRo NAPiSZE.
11-12 ii NiE KAŻDA JABŁoNKA SŁoDKiE JABŁKA RoDZi.
18-19 ii NAWET MiSTRZoWi NiE ZASZKoDZi NAuKA.
25-26 ii oKo PoKAZuJE, Co W DuSZY PANuJE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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06.00 Anioł Pański. Jutrznia
07.00 Msza św.
08.10 Godzinki 
08.30 Katecheza
09.15 W Rodzinie Radia Maryja
09.50 Mogę, chcę pomóc
10.05 Audycja dla dzieci
10.30 Porady lekarskie
11.00 Transmisja z WSKSiM. Firmy
rodzinne szansą polskiej gospodarki.
Konferencja gospodarcza organizowana
przez Instytut im. św. Jana Pawła II
Pamięć i Tożsamość. Gość specjalny:
Beata Szydło
13.30 Aktualności dnia
14.10 Liturgia Godzin
14.30 Spotkania z operą
15.00 Koronka 
15.20 Z nauczania Papieży
15.30 Czas pozdrowień
16.00 Aktualności dnia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
16.30 Audycja dla młodzieży
17.10 Katecheza
17.40 Nieszpory
17.50 Lektura duchowa
18.00 Anioł Pański
18.15 Rozmowy niedokończone: Polityka
rodzinna i społeczna państwa. Gość:
Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy
i polityki społecznej
19.30 Audycja dla dzieci
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Rozmowy niedokończone:
Pierwsza sobota miesiąca
23.30 Medytacja

06.50 Jutrznia
07.50 Telegramem z Jasnej Góry
08.00 Godzinki ku czci Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
08.20 Katecheza
09.00 Msza św. z bazyliki Św. Krzyża
w Warszawie
10.15 Papież Polak do Rodaków 
11.00 W Rodzinie Radia Maryja
12.00 Anioł Pański 
12.15 Zaczerpnij ze Źródła
12.25 Zamyślenia wielkopostne 
– ks. bp Józef Zawitkowski
13.00 Audycja dla chorych
14.00 Liturgia Godzin
14.15 Fascynacje muzyczne
15.00 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego
15.15 W Rodzinie Radia Maryja
16.15 Aktualności Radia 
Watykańskiego
16.30 Audycja literacka
17.00 Transmisja z sanktuarium Matki
Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II. Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym
18.00 Anioł Pański
18.15 By odnowić oblicze 
ziemi
19.30 Audycja dla dzieci
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Rozmowy niedokończone: 
Rajd Katyński – kontynuacja misji. 
Goście: uczestnicy Rajdu 
Katyńskiego
23.35 Kompleta

WIaDOmOŚCI: 20.00 
– wydanie główne, 23.45
rÓŻaNIeC: 07.15, 12.30, 20.20.
FelIetON: 20.50.

SOBOTA, 1 kwietnia NIEDZIELA, 2 kwietnia

RADIO MARYJA

SOBOTA, 1 KWIETNIA

WIaDOmOŚCI: 06.03, 08.00, 10.00,
13.00, 14.00, 17.00, 18.05, 20.00 
– wydanie główne, 23.45.
rÓŻaNIeC: 06.30, 20.20.
FelIetON: 07.50, 20.50.

ZAPRASZAMY NA
PORTAL INTERNETOWY 
Naszego Dziennika

www.naszdziennik.plpl

– wiadomości z kraju i ze świata
– rozmowy i opinie
– blogAID – autorskie komentarze 
– najnowsze informacje całą dobę

00.00 Słowo Życia – rozważanie
Ewangelii dnia
00.05 Świat w obrazach – przegląd
wydarzeń
00.10 Informacje dnia
00.30 Okiem kamery – reportaż 
00.55 40 dni ze św. Bratem Albertem:
Błogosławieństwo – program religijny
01.00 Anioł Pański
01.05 Święty na każdy dzień
01.15 Rozmowy niedokończone: Polityka
rodzinna i społeczna państwa. Gość:
minister Elżbieta Rafalska 
02.30 Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza: Matka Boża jest naszą matką
– program religijny 
02.45 Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci
03.00 Informacje dnia
03.20 Różaniec
03.50 Ocalić od zapomnienia – felieton 
04.00 Apel Jasnogórski
04.20 Informacje dnia
04.40 Polski punkt widzenia – program
publicystyczny
05.00 „Żywe kamienie” – film
dokumentalny
05.50 „Król Dawid” – serial
06.45 „Święty nie rodzi się po śmierci”
– film dokumentalny 
07.50 Rekolekcje wielkopostne:
„Wolność w Sercu Jezusa”

TV TRWAM TVP1 TVP2 TV POLONIATV TRWAM
08.00 Informacje dnia
08.15 Westerplatte młodych
08.55 Słowo Życia – Ewangelia dnia
09.00 „Sanktuarium Matki Bożej o Złotym
Sercu w Beauraing” – film dok.
10.00 Informacje dnia
10.15 Myśląc Ojczyzna – felieton 
10.35 Polski punkt widzenia
11.00 Transmisja z WSKSiM. Firmy
rodzinne szansą polskiej gospodarki
14.55 Z pamiętnika podróżnika
15.25 Plan naszego ojca
16.00 Informacje dnia
16.10 „Żywe kamienie” – film dok.
17.00 Z Parlamentu Europejskiego
17.30 Okiem kamery – reportaż 
17.55 40 dni ze św. Bratem Albertem
18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone: Polityka
rodzinna i społeczna państwa. Gość:
minister Elżbieta Rafalska
19.30 Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza: Matka Boża jest naszą matką
20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec
20.50 Ocalić od zapomnienia – felieton
21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia
21.40 Polski punkt widzenia
22.00 „Król Dawid” – serial
22.55 „Święty nie rodzi się po śmierci”
– film dokumentalny

05.20 „Klan” (3098, 3100) – serial
06.40 Sprawa dla reportera
07.30 Rok w ogrodzie 
08.00 Naszaarmia.pl – magazyn
08.25 Pełnosprawni – magazyn dla
niepełnosprawnych
08.55 Po prostu zdrowie – magazyn
09.25 Chodzi o pieniądze – magazyn
09.55 „Smak miłości” – komedia
11.30 Wielkie Nieba  
11.50 Jak to działa – magazyn 
12.30 „Kiedy zastąpią nas maszyny”
– film
13.45 Okrasa łamie przepisy: 
Mazurskie pasztety – magazyn 
kulinarny
14.15 Przyjaciel do zadań specjalnych
– reality show
15.00 „Zagadka Hotelu Grand” (37)
– serial
16.00 „Ojciec Mateusz” (217) – serial 
17.00 Teleexpress
17.30 O!Polskie przeboje
18.35 „Wojenne dziewczyny” (4) – serial
19.30 Wiadomości
20.25 „Komisarz Alex” (109) – serial 
21.25 „Igrzyska śmierci. Kosogłos” (1)
– film
23.35 „A jednak warto” – komedia
01.25 „Zagadka Hotelu Grand” (37)
– serial
02.20 „Krąg podejrzanych” (2) – serial

05.25 „Jan Paweł II – Z Polski na plac
św. Piotra” (1) – film 
06.30 „M jak miłość” (1289) – serial
10.40 Lajk!
11.10 „Na sygnale” (135) – serial
fabularyzowany
11.40 „Podróże z historią” – cykl dok.
12.15 Południk Wildsteina – program
publicystyczny  
12.50 Hity kabaretu
13.20 Herbatka z kabaretem
14.00 Familiada – teleturniej 
14.40 Sonda 2 – program
popularnonaukowy 
15.10 „Rodzinka.pl” (200) – serial 
15.45 Świętokrzyska Gala Kabaretowa
2014
16.50 Rodzina sama w domu – reality
show 
17.45 Słowo na niedzielę 
18.00 Panorama  
18.30 Sport Telegram 
18.50 Postaw na milion – teleturniej
20.05 Kocham Cię, Polsko! – zabawa
quizowa 
21.50 Pierwsza randka
22.55 „Kontakt” (2) – serial
24.00 Kabaret Nowaki – program
rozrywkowy
01.00 „Ślepy traf” – film
02.40 „Jak by to sprzedać?” – film
04.20 „Nowa” (3) – serial

05.40 „Barwy szczęścia”  (1568-1571)
– serial 
07.30 Pytanie na śniadanie 
10.45 Polonia 24 
11.05 Rozmowa Polonii 
11.20 Halo Polonia – magazyn 
12.10 „Ojciec Mateusz” (160) – serial
kryminalny
13.05 „Na dobre i na złe” (662) – serial
14.05 O!Polskie przeboje – program
muzyczny
15.00 Okrasa łamie przepisy – magazyn
kulinarny  
15.30 Domy przyszłości – reportaż 
16.00 Kulturalni PL – magazyn  
17.00 Słownik polsko@polski 
– talk-show
17.30 Teleexpress  
17.55 „M jak miłość” (1281) – serial
18.55 Przyjaciel do zadań specjalnych
19.40 Dobranocka
20.00 Wiadomości
20.50 „Sprawiedliwi” (2) – serial
21.45 „Mój Nikifor” – dramat 
23.30 Kobieta niejedno ma imię – koncert 
00.15 Słownik polsko@polski 
00.50 „M jak miłość” (1281) – serial
01.45 Dobranocka za oceanem
02.00 Wiadomości
02.45 „Sprawiedliwi” (2) – serial
03.40 Kocham Cię, Polsko! 
05.15 Przyjaciel do zadań specjalnych

ALFA-TUR®  – (71) 352 23 19;
601 788 190
*Włochy nowe miejsca: Mentorella,
o. Mateo, Collevalenza – S. Miłości
Miłosiernej, o. Pio, św. Rita, Pompeje
3-13.10
*Medjugorie  29.04 – 7.05; 19-29.06 
*Santiago – pieszo i autokarem 15-31.07

PANORAMA, 2017, 
tel. (71) 329 55 11
Ziemia Święta z Wrocławia: 
14-20.07, 25-31.07, 8-14.09
Fatima – samolot: 20-27.09, 8-15.10
Fatima, Lourdes: 25.05 – 4.06, 
2-14.07
Medjugorie: 20-28.07
www.panorama.wroclaw.pl

BIURO PODRÓŻY PIOTR-TRAVEL
(83) 371 68 31, 604 464 877, 604
464 878 (9.00-21.00)
www.piotrtravel.pl, 
biuro@piotrtravel.pl
Medjugorie:  29.04 – 7.05, 19-27.06,
15-23.07, 30.07 – 8.08, 19-27.08, 
7-15.09
Fatima – sanktuaria Europy: 6-21.07,
12-27.08 (autokar)
Fatima: 19-25.04, 25.06 – 1.07, 
19-25.09 (samolot)
Włochy: 22.04 – 3.05, 8-17.07, 
13-24.08
Pielgrzymkowczasy – Chorwacja –
Medjugorie: 24.06 – 4.07, 6-16.07,
26.07 – 8.08, 
Ziemia Św. 6-14.10
Meksyk 5-15.12

BPT „HALINA”, tel. (32) 242 23 90,
tel./fax (32) 242 68 33, 
kom. 668 787 424, 601 471 527 
biuro@halina.com.pl,
www.halina.com.pl
WYKAZ PIELGRZYMEK NA 2017
1. MEDJUGORIE 

29.04 – 7.05, 10-18.05, 
20-28.05, 21-29.06 rocznica ob-
jawień, 30.06 – 8.07, 17-22.07,
31.07 – 8.08 Festiwal Młodych,
14-22.08, 28.08 – 3.09 (6 dni), 
4-12.09 Podwyższenie Krzyża, 
30.09 – 8.10, 10-17.10, 
28.12 – 4.01.2018 sylwester 

2. Pielgrzymkowczasy (Medjugo-
rie – Adriatyk) 17-28.07, 31.07 
– 12.08 Festiwal Młodych, 
14-25.08, 25.08 – 3.09

3. Fatima – samolotowa 
(100. rocznica objawień)
9-16.06 (8 dni), 9-14.07 (6 dni)  

4. Liban, św. Charbel 1-9.04.2017       
5. Włochy + Medjugorie 

2-14.09.2017
6. Włochy 31.05 – 8.06, 17-25.10
7. Meksyk – Guadalupe 

5-16.12 odpust   
8. Ziemia Święta 26.11 – 4.12
9. Lourdes 10-18.05

10. Sanktuaria maryjne 16-29.09
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZO-
WANIA WYJAZDU DLA GRUP 
W DOGODNYM, UZGODNIONYM
WCZEŚNIEJ TERMINIE

Franciszkańskie 
Biuro Patron Travel
Warszawa (22) 635 97 75, 
720 19 83
www.patrontravel.pl
Ziemia Święta 5-13.06, 30.06 – 8.07,
8-16.07, 8-15.09, 9-17.10, 17-25.10,
10-17.11 3290 PLN; Ziemia Święta+
kąpiele w M. Martwym 2-9.10 3190
PLN; Ziemia Święta 15-19.06, 
11-15.08 2590 PLN; Ziemia Święta
po raz drugi 23-30.10 3390 PLN; Ar-
menia – Gruzja 9-20.08 4950 PLN;
Bośnia i Hercegowina 2-7.06, 
24-29.09 2650 PLN; Chiny 6-15.11
7650 PLN; Chorwacja 20-27.05, 
8-15.07 1790 PLN +wypoczynek 
16-27.09 2290 PLN; Cypr 3-11.07
3550 PLN, 25.09 – 3.10 3650 PLN, 
10-18.11 3390 PLN; Fatima 16-22.07,
3490 PLN, 10-16.11 3100 PLN; Fati-
ma – Santiago 2-8.08 3390 PLN, 
22-29.06, 16-23.08, 23-30.09 3490
PLN; Fatima – Santiago – Lourdes
23.05 – 1.06, 17-26.07, 15-24.08
4290 PLN; Grecja 27.05 – 4.06 3450
PLN; Gruzja 3-10.10 3990 PLN; Hisz-
pania – Francja 5-12.07 3450 PLN;
Indie 6-15.11 7900 PLN; Jordania –
Ziemia Święta 14-22.10 3550 PLN;
Litwa – Łotwa – Estonia 17-23.07
1850 PLN; Lourdes 29.05 – 3.06, 10-
-15.07, 18-23.09 2890 PLN; Malta 
5-12.11 3550 PLN; Meksyk 1-12.10,
3-14.12 8500 PLN, 5-19.11 9950 PLN;
Rzym 6-10.07, 8-12.09 2290 PLN;
Sanktuaria Europy 24.06 – 9.07, 

9-24.09 3790 PLN; Wilno 25-27.08
1450 PLN; Włochy 24.06 – 5.07, 
9-20.09 2390 PLN
Wypoczynek na Cyprze.
Wyloty dla grup do Tel Awiwu: 
z Warszawy, Krakowa, Poznania, 
Lublina, Gdańska, Wrocławia. 
Bilety lotnicze i ubezpieczenia.
Zamów bezpłatny katalog!

Fundacja „Złota Róża” 
– 538 194 694

– Fatima – autokarem – 19.08 – 2.09 
– dodatkowy termin

– Uganda z Rwandą – 21.11 – 3.12
– Medjugorie – maj – rekolekcje dla
działaczy pro-life
www.fundacja-zlota-roza.pl

Lourdes – Fatima 7-23.07, 
Medjugorie samolot 21-28.06, 
tel. 602 718 753

pIelGrzymkI
FUNDACJA POMOC zaprasza na 
wyjazdy: Chorwacja, Grecja, Lwów,
Podole, Meksyk, Rzym, sanktuaria
Europy, Włochy, Ziemia Święta,  
tel. 512 287 589, 509 202 589,  
e-mail: fundacja-pomoc@o2.pl
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usŁuGI
Malowanie, remonty, 

tel. 602 507 325
Malowania, remonty, gładzie,

szybko, tanio, czysto. 
W-wa i okolice (22) 781 47 37

Wanny odnawiam, 
tel. 720 007 016

Stolarskie, tel. 501 049 798,
W-wa i ok.

Osuszanie mokrych murów, 
tel. 607 241 450

Malowanie, remonty A-Z, 
W-wa i okolice 884 703 598

turystyka
Kołobrzeg, pensjonat, 5 min 

morze, 35-65 zł, tel. 789 093 561, 
(94) 351 63 28

Pokoje Jantar, morze 506 790 328
Wypoczynek nad morzem.

Apartament (maks. 5 os.) Gdynia-
-Orłowo, blisko plaży, tel. 693 525
295 lub 509 019 210

Cala Ratjada Majorka. Wynajmę
pokój z łazienką z dostępem do
kuchni udue@live.de

Rabka-Zdrój, Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Wypoczynkowy SanVita zapra-
sza na czternastodniowy  turnus
wielkanocny (18) 269 11 00, (33)
814 66 66, www.sanvita-rabka.pl

Kazimierz Sokołowski szaniecgorzow@op.pl 
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dam PRacę
Zatrudnię w ogrodnictwie 2 panie,
1 pana, zabezpieczam mieszkanie i
wyżywienie, tel. 603 339 165

NIEDZIELA, 2 KWIETNIA

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść programów publikowanych na łamach „Naszego Dziennika”. Nie odpowiada też za zmiany w programach telewizyjnych.

08.00 Słowo Życia – Ewangelia dnia
08.05 Polski punkt widzenia
08.30 Z Parlamentu Europejskiego
09.00 Ocalić od zapomnienia – felieton
09.10 Spotkanie z Magdą Buczek
09.15 Katecheza  
09.30 „Jan Paweł II” – film anim.
10.00 Msza św. pod przewodnictwem
Ojca Świętego w Capri we Włoszech
12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym
12.20Wieś to też Polska – program rolniczy 
13.30 „Papież Polak do rodaków” – film
14.10 „Papież ludzkich spraw” – film dok.
15.40 „Zambia – Lusaka” – film dok.
16.10 Koncert życzeń
17.00 Gorzkie Żale
17.30 Okiem kamery – reportaż 
17.55 40 dni ze św. Bratem Albertem
18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone: Rajd
Katyński – kontynuacja misji. Goście:
uczestnicy Rajdu Katyńskiego
19.25 Retrospekcja – program publ.
19.30 „Jezus” – film anim.
20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna – felieton 
21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia
21.40 „Cuda Jezusa” – serial
22.30 Vatican Magazine
23.00 Jak my to widzimy 

TV TRWAM TVP1 TVP2 TV POLONIATV TRWAM
05.45 „Jan Paweł II – Z Polski na plac
św. Piotra” (2) – film 
06.40 Dla niesłyszących: Słowo
na niedzielę
06.55 „M jak miłość” (1290) – serial
obyczajowy
07.55 „Barwy szczęścia” (1628-1632)
– serial
10.35 Ukryte skarby – reportaż  
11.10 „Dziki Bałtyk” (1) – serial
12.05 Makłowicz w podróży – magazyn
12.40 Bake off – Ale ciacho!
13.35 Bake off – Ale przepis 
14.00 Familiada – teleturniej 
14.35 Sonda 2 – program
popularnonaukowy 
15.15 „Na dobre i na złe” (668) – serial
obyczajowy
16.20 Kocham Cię, Polsko! – zabawa
quizowa 
18.00 Panorama  
18.30 Sport Telegram
18.55 Herbatka z kabaretem – program
rozrywkowy
19.30 „Rodzinka.pl” (200) – serial 
20.05 „Ślepy traf” – film
21.50 XXI Festiwal Kabaretu
w Koszalinie 2015
22.55 „Rider Jack” – komediodramat
00.35 „Ludzie Boga” – dramat
02.45 „Piłkarski poker” – komedia
04.40 „Faustyna” – film

05.35 „Klan” (3101, 3102) – serial
06.30 Słownik polsko-polski
07.00 Transmisja Mszy Świętej
z sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08.00 Tydzień 
08.40 Ziarno – magazyn 
09.15 Zakochaj się w Polsce – magazyn
09.45 O!Polskie przeboje
10.40 „Abraham” (2) – serial
11.40 Magazyn kolarski
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański – transmisja
12.15 Między ziemią a niebem
13.05 „Wyzwolenie kontynentu. Jan
Paweł II i upadek komunizmu” – film
14.45 „Cudowny świat przyrody” – serial
15.25 „Komisarz Alex” (109) – serial 
16.15 Przyjaciel do zadań specjalnych
– reality show
17.00 Teleexpress
17.30 Pół wieku kabaretu pod Egidą
18.35 Jaka to melodia? – teleturniej
19.30 Wiadomości   
20.25 „Wojenne dziewczyny” (5) – serial
21.25 „Młodzi lekarze” (5) – telenowela
22.20 „Piosenka” – film
00.20 Sportowa niedziela
00.50 „Igrzyska śmierci. Kosogłos” (1)
– film
03.00 Jaka to melodia? – teleturniej
03.50 „Abraham” (2) – serial

07.35 Saga rodów
08.05 Na własne oczy
08.35 Magazyn z Ameryki
08.55 Wolny Ekran – magazyn 
09.20 Ziarno – magazyn  
09.50 Baw się słowami – magazyn  
10.15 Petersburski Music Show
10.50 „W piątą stronę świata” (6) 
– serial
11.40 Turystyczna jazda
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem
13.00 Transmisja Mszy św. z Gdańska
14.40 „Będzie lepiej” – komedia 
16.30 „Rodzinka.pl” (109, 110) – serial
17.30 Teleexpress  
17.55 „M jak miłość” (1282) – serial
obyczajowy
18.50 Oczy w oczy
19.25 Baw się słowami – magazyn  
19.40 Dobranocka
20.00 Wiadomości
20.50 „Blondynka”  (44) – serial
21.45 Kocham Cię, Polsko! 
23.20 „Święty uśmiechnięty” – film 
00.05 Wolny Ekran – magazyn 
00.30 „M jak miłość” (1282) – serial
01.20 Baw się słowami – magazyn  
01.45 Dobranocka
02.00 Wiadomości
02.45 „Blondynka” (44) – serial

00.00 Słowo Życia – rozważanie
Ewangelii dnia 
00.05 Świat w obrazach – przegląd
wydarzeń 
00.10 Informacje dnia 
00.30 Okiem kamery – reportaż 
00.55 40 dni ze św. Bratem 
Albertem 
01.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem – retransmisja 
01.15 Rozmowy niedokończone: Rajd
Katyński – kontynuacja misji. Goście:
uczestnicy Rajdu Katyńskiego
02.25 Retrospekcja – program
publicystyczny 
02.30 „Jezus – Królestwo bez granic”
– film animowany dla dzieci 
03.00 Informacje dnia 
03.20 Różaniec 
03.50 Myśląc Ojczyzna – felieton 
04.00 Apel Jasnogórski
04.20 Informacje dnia 
04.40 Gorzkie Żale. Nabożeństwo 
pasyjne 
05.15 Słowo Życia – rozważanie
Ewangelii dnia
05.20 „Papież Polak do Rodaków” – film
dokumentalny
06.00 „Dzieje Apostolskie” – film 
06.55 „Cuda Jezusa” – serial  
07.50 Rekolekcje wielkopostne:
„Wolność w Sercu Jezusa”
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Pielęgniarkę na rencie lub 
emeryturze w Ośrodku Rehabilitacyj-
no-Wypoczynkowym w Rabce-
-Zdroju zatrudnimy. Gwarantujemy
bezpłatne zakwaterowanie 
i wyżywienie. Tel. 512 122 525, 
biuro@happytour.pl 

ZdROWIE
NAŁOGI SKUTECZNA POMOC

(71) 347 91 54, www.kudzu.pl
RYCHWAŁD, kuracja oczyszczająca

z odchudzaniem, kąpielami i okładami
siark.-borowin.-kolagen., rehab., 7 dni,
30 zabiegów 590 zł, 695 420 450

Od ekorolnika: orkisz św. Hildegardy,
topinambur dla cukrzyków, na sadzonki,
żeń-szeń na odporność, serce, wątrobę 
www.chmiel24.pl, dostawa do domu,
tel. 602 622 328; 536 622 328

Turnusy rehabilitacyjne i zdrowot-
ne nad morzem i w Ośrodku SanVita
w Rabce-Zdroju (33) 814 66 66, 
(33) 816 86 00, www.happytour.pl

Czar Polesia – Wielkanoc na Białorusi,
sanatoria 30 km od granicy – dziewięć
dni – od 1000 zł – info 512 795 030

BUSKO-ZDRÓJ, Rehabilitacja i wczasy
Pensjonat Sanato zaprasza
tel. (41) 378 19 48, www.sanato.pl

Wczasy zdrowotno-odchudzające z ku-
racją oczyszczającą warzywno-owocową
nad morzem, Rewa i Jastrzębia Góra.
Tel. (58) 679 11 34, 609 49 48 00,
505 160 110
www.pensjonatkrystyna.pl

Rabka-Zdrój WILLA ŚWIT, pobyty kar-
diologiczne 7-dniowe w pok. z łaz., z wyż.,
cena tylko 599 zł, tel. (18) 267 66 63

nIERUchOmOścI
Warszawa, kawalerka 28 m2, 

superpunkt, sprzedam 602 594 211
Sprzedam 1,33 ha ziemi z siedli-

skiem, w. łódzkie. Tel. 601 521 099
Warszawa, 2 pok. 42 m2, 

superpunkt, sprzedam 602 594 211
Sprzedam dom 400/800 Wilanów.

Tel. 601 163 937

SZUkam dO WynajęcIa
Pokoju na terenie W-wy w zamian

za naukę jęz. obcego (chiński, angiel-
ski, niemiecki, francuski, rosyjski, bia-
łoruski). Mogę także w zamian za po-
moc. Jestem pielęgniarką dyplomo-
waną od nieodżałowanej dyrektor
Pani Blum-Bielickiej, tel. 696 137 381

USŁUGI POGRZEBOWE
Usługi Pogrzebowe 

– całodobowo, ul. Bernardyńska 
(kościół), kaplica, chłodnia 
(22) 642 80 06, 601 221 361

Atman Zakład Pogrzebowy
całodobowo 606 299 275 
Mokotów, ul. Rakowiecka 61, 
(22) 542 89 20; 
Ursynów, ul. Stryjeńskich 21, 
(22) 425 37 02

„Tobiasz”, całodobowo, 
chłodnia, ul. Rzymowskiego 35 
(kościół), 
(22) 737 05 10,
691 193 581

Zakład Pogrzebowy „Niebo”, 
całodobowy, ul. Górczewska 176,
(22) 665 22 24

„Kalia” Usługi Pogrzebowe 
Warszawa, ul. Puławska 118, 
tel. (22) 844 23 43, 609 382 801 
Pełen zakres

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Kazimierz Sokołowski szaniecgorzow@op.pl 
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Nasz Dziennik
ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa

W poniedziałek
w Naszym
Dzienniku

Kulinaria
Zostań z Bogiem

Witold i Anna Boruccy. On był komendantem podziemia 
niepodległościowego na Podlasiu. Ona nauczycielką. 

Niezwykła opowieść o miłości, rozłące i tragedii z UB w tle.

Smaczne dania z mięsem
Siostra Teresa podpowiada, jak przygotować 
soczyste potrawy z mięsem. Rozsmakuj się 
w klopsikach w sosie jogurtowym oraz 
polędwiczce z czosnkiem. 

Drodzy Czytelnicy!

W Krośnie w 1997 r. Ojciec Święty
Jan Paweł II, którego rocznicę po-
wrotu do Boga jutro obchodzimy,
zwracając się do rolników, powie-
dział: „Pragnę oddać hołd miłości
rolnika do ziemi, bo ta miłość za-
wsze stanowiła mocny filar, na któ-
rym opierała się narodowa tożsa-
mość. W chwilach wielkich zagro-
żeń, w momentach najbardziej dra-
matycznych w dziejach narodu ta
miłość i przywiązanie do ziemi oka-
zywały się niezmiernie ważne w
zmaganiu o przetrwanie”. Czyż te
słowa Świętego Papieża nie były

przestrogą przed tym, o czym w li-
ście pt. „Zatroskana o polską wieś”
pisze Józefa Kusz z Krasnobrodu?
Ziemia i praca polskiego rolnika
od wieków były granicą, której
żaden zaborca nie mógł pokonać.
To od zawsze było pole walki o
przetrwanie polskiego Narodu. Za-
praszamy do przeczytania listu.

Dziękujemy serdecznie za Państwa
listy, a szczególnie za zdjęcia. Ko-
respondencję można przesyłać na
adres: czytelnicy@naszdziennik.pl
lub pocztą tradycyjną..

Szczęść Boże! 

Redakcja „Naszego Dziennika”

Kocham wieś, w niej tkwią moje
korzenie. Prawda jest taka, że życie
na wsi jest trudne, praca ciężka i
mało opłacalna. Tak było zawsze.
Jednak kto ją kocha, nie potrafi
żyć w mieście. Szczególnie trudno
żyje się ludziom w podeszłym wieku.
Miałam telefon od 70-latków z Bo-
daczowa koło Szczebrzeszyna. Obo-
je prowadzą gospodarstwo rolne o
powierzchni 15 hektarów. Mają
troje dzieci, które wyjechały do
pracy w Anglii. Staruszkom szkoda,
by ziemia leżała odłogiem, więc się
męczą. Młodzi nie chcieli zostać,
bo z gospodarstwa ciężko wyżyć.
Znam okolice Bodaczowa. Pamię-
tam, jak kwitło tam życie. Po roku
2000 wszystko zaczęło upadać. W
odległości 2 km zamierało życie.
Najpierw na przedmieściu Szczeb-
rzeszyna zlikwidowano dużą mle-
czarnię. Następnie tuż obok w Kle-
mensowie zlikwidowano cukrownię.
Jedyne, co po niej pozostało, to
wielka kupa złomu i kamieni. Znikła
uprawa buraków cukrowych i w
związku z tym hodowla bydła. Blisko
Klemensowa jest Bodaczów. 
W 1955 roku powstały tam zakłady
tłuszczowe, nowoczesne na miarę

XXI w. Produkowano w nich mar-
garynę i oleje spożywcze. 500 osób
miało pracę. W 2002 roku zostały
sprywatyzowane. Zmieniali się wła-
ściciele, ustała produkcja. Od kilku
lat działa tam spółka z o.o. Obecnie
pracuje tam około 50 osób. Przyj-
mują rzepak, ale głównie z Ukrainy
i ze Słowacji. Na miejscu tłoczą
olej i w dużych cysternach wywożą
do Gdańska. Tam zbierają olej z
12 podobnych zakładów i wywożą
za granicę. Czy coś z tego ma Pol-
ska? 
Byłam na spotkaniu społeczności
miasta i gminy Krasnobród. Usły-
szałam tam między innymi, że obec-
ne ministerstwo rolnictwa zamierza
tworzyć spółdzielnie rolnicze, które
będą skupiały gospodarstwa kilku
rolników. To dobry pomysł, trzeba
tylko wszystko dokładnie przemyśleć
i ustawić pracę tak, byśmy nie mieli
nowych PGR-ów.
Wciąż czekam, aby nasz obecny
rząd zwrócił oczy na Polskę „B”.
Czekam także na chwilę, kiedy bę-
dzie można powiedzieć „Wsi spo-
kojna, wsi wesoła”, tak jak za Jana
z Czarnolasu. Czy się doczekam?

Józefa Kusz, Krasnobród

OD REDAKCJI:

Z  A L B U M Ó W  N A S Z Y C H  C Z Y T E L N I K Ó W

Chciałabym zwrócić uwagę na strój studniówkowy. 1970 r., studniówka w
Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kłobudzku. Na fotografii dyr. Antoni
Paluszyński oraz wychowawca klasy Danuta Oczkowska. Dziewczyny z lewej
strony fotografii to zaproszone przez chłopców koleżanki. Jak bardzo różni się
ten strój od obecnego. A przecież to nie było tak dawno.

Danuta Oczkowska, Wręczyca Wielka

Uważam, że każdy może wzmocnić pozycję
gospodarczą Polski, kupując polskie towary w
sklepach z ojczystym kapitałem. Dzięki temu
będzie lepszy popyt na polskie towary i
zyskają nasi przedsiębiorcy oraz handlowcy.
Poza tym rząd powinien wspierać badania
naukowe na tyle, żeby nie brakowało na nie
funduszy. Wtedy pojawi się szansa na
stworzenie innowacyjnej technologii, dzięki
której mogłaby powstać marka, która
mogłaby przynieść sławę Polsce i przyczynić
się do jej rozwoju gospodarczego
(ekonomicznego i technicznego). Poza tym
władza powinna zachęcić naukowców i
współpracować z nimi w celu stworzenia
nowej technologii wydobywania gazu
łupkowego, która będzie opłacalna. By
eksploatacja gazu z łupków przyniosła nie
tylko ogromne dochody do budżetu państwa,
lecz także uniezależniła nasz kraj
energetycznie. To także spowodowałoby
poprawę gospodarczej sytuacji Polski.

Paweł Ziółkowski, Jeleniec

Jedno 
pytanie:

Jak możemy
wzmocnić
pozycję gos-
podarczą
Polski?

Pożegnał Go wiatr
Pożegnał Go wiatr
Watykański wiatr
Zerwał się w rozpaczy
Nad cedrową trumną
Poprzewracał kartki
Ewangeliarza
Jak silne ostatnie
Tchnienie
Jak oddech spoczywającego już
Ojca Świętego
Jana Pawła Wielkiego

Mocniejszym podmuchem
Zamknął Świętą Księgę
Ostatnim akordem
Przesunął ją na skraj trumny
Zakończył czas pontyfikatu
Serca zadrżały zapłakane
Wiatr ucichł
A On odchodząc do Domu Ojca
Pożegnał plac Świętego Piotra
I osieroconą ludzkość…
Pozostał w nas
Czy to był tylko wiatr…

Amelia Barbara Sołtysiak, Kielce

Zatroskana o polską wieś

Kazimierz Sokołowski szaniecgorzow@op.pl 
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olskie media dość
zgodnie stwierdziły, że
zamach terrorystyczny

na konsulat w Łucku był dziełem
prowokacji rosyjskiej. Przyjmując
nawet taką tezę za prawdziwą,
nie sposób nie domagać się na
to dowodów. Niewątpliwie
Kreml bardzo cynicznie i sku-
tecznie wykorzystuje propagan-
dowo to wydarzenie, ale nie jest
wykluczone, że zamachu doko-
nali ukraińscy radykałowie. Czy
nie słyszeliśmy nigdy o Prawym
Sektorze i jego radykalnych
działaniach? Czy do pogodzenia
z zasadami obowiązującymi w
świecie Zachodu jest ideologia
OUN – UPA, którą się wynosi
na piedestał? Wszystkie te py-
tania powinny paść przy okazji
tak drastycznego wydarzenia,
jak zamach terrorystyczny na
polską placówkę dyplomatyczną.
Niektórzy publicyści nawet de-
cydują się na podniesienie tych
kwestii, ale zasadniczo obowią-
zującą jest wykładnia o prowo-
kacji rosyjskiej.

Myślę, że warto jednak przy
tej okazji pokusić się o refleksję
nad stanem wzajemnych relacji
polsko-ukraińskich. Dlaczego
przez ponad ćwierć wieku nie
udało się odzyskać Kościołowi
rzymskokatolickiemu we Lwo-
wie żadnej świątyni bezprawnie
zabranej w czasach sowieckich?
Dlaczego przed kościół Ber-

nardynów nie może wrócić sta-
tua św. Jana z Dukli? Dlaczego
odmawia się nazwania placu
im. św. Józefa Bilczewskiego
przed łacińską kurią biskupią?
Pytania się mnożą, a odpowiedź
w naszych mediach jest jedna:
wszystko to prowokacja puti-
nowska. Tego typu uproszcze-
nie urąga jednak rozumowi i
jest skrajnie niewychowawcze
dla naszych ukraińskich sąsia-
dów. Skrajnie demoralizujące
jest nasze przyzwolenie na to,

że dziesiątki tysięcy ofiar wo-
łyńskiego ludobójstwa są wciąż
niepogrzebane, a ich szczątki
są rozrzucone po tamtej ziemi.
Działamy skrajnie niewycho-
wawczo, gdy podnosi się ban-
derowców do rangi ukraińskich
bohaterów narodowych. Moż-
na by nawet powiedzieć, że
swoim milczeniem (przyzwo-
leniem) czynimy Ukraińcom
krzywdę. Ich młodzież wycho-
wywana na takich wzorcach
historycznych bardzo łatwo

ulegnie prowokacjom i wtedy
rzeczywiście polityka rosyjska
będzie święcić triumf, a Ukrai-
na będzie się w cywilizowanym
świecie kompromitować. Sil-
nego państwa nie da się zbu-
dować na zakłamaniu. 

Nie ulega wątpliwości, że silne
państwo ukraińskie jest w na-
szym interesie. Ale jestem głę-
boko przekonany, że nie prze-
trwa ono próby czasu, jeśli będzie
budowane na fałszywych wzor-
cach. Ideologia OUN – UPA
jest nie do utrzymania nie tylko
z powodu wołyńskiego ludo-
bójstwa. Zawiera ona sama w
sobie elementy totalitarne, prze-
sączone nienawiścią do innych
narodów, które wcześniej czy
później muszą doprowadzić do
dramatu. 

Polska po czasach sowieckich
jest szczególnie wyczulona na
intrygi moskiewskie zmierzające
do podporządkowania sobie
Europy Środkowej. Jeśli zatem
chcemy wytrącić oręż z ręki Pu-
tina, pozbawić go możliwości
obrzydzania Ukraińców Euro-
pie, antagonizowania sąsiednich
narodów, to nie gódźmy się na
promocję banderyzmu. Jesteśmy
to winni tym Ukraińcom, którzy
w dużej liczbie ratowali Polaków
przed banderowskimi zbrod-
niarzami. Jesteśmy też to winni
niepogrzebanym do dzisiaj pol-
skim ofiarom. m
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Relacje 
polsko-ukRaińskie

OMNES VIAE 
ROMAM DUCUNT*

Czy w krainie wolności,
czy pod butem reżymu:
Wiadomo od wieków,

że wszystkie
drogi prowadzą do Rzymu.

Dlaczego tak się dzieje?
Może ktoś zapyta…

Ma się rozumieć:
„Roma 

locuta, causa finita”**.

Podpisała Europa
Teraz i przed laty

Deklarację,
a także

słynne Rzymskie Traktaty.

Powiadają niektórzy,
że to nieładnie wygląda,

jak się nie podpisuje,
stawia warunki

i żąda.

Najlepiej,
jak się wcale

nie ma własnego zdania,
podpisując jak leci.

I to bez czytania.

Podtykają nam zatem
pomysłów bez liku…

I przeróżnych dyrektyw.
A wszystkie po byku.

Cóż…
Istnieje precedens,

który przywołać można,
by wytłumaczyć,

czemu
Polska jest raczej ostrożna:

Bo kiedyś Pan Twardowski
w „Rzymie”

dał się zwieść,
bo traktat na byczej skórze 

podpisał 
bez względu na treść…

Wanda Kapica

* Omnes viae Romam ducunt – Wszystkie
drogi prowadzą do Rzymu.

** Roma locuta, causa finita – Rzym 
przemówił, sprawa skończona. 

Ostrzelanie siedziby polskiego
konsulatu w Łucku to kolejny
z serii antypolskich incyden-
tów na Ukrainie. Przed kil-
koma tygodniami ktoś oblał
czerwoną farbą konsulat Pol-
ski we Lwowie. Wcześniej
zniszczony został pomnik Po-
laków pomordowanych we wsi
Huta Pieniacka przez oddziały
ukraińskiej dywizji SS-Gali-
zien. Innym razem, przed kon-
sulatem polskim we Lwowie,
wybuchł granat. Wszystkie te
wydarzenia łączy pewien in-
trygujący, wspólny element.
Główną rolę odegrali w nich
„nieznani sprawcy”. Śledztwa
za każdym razem nie przyno-
siły żadnego rezultatu! 

Wobec bezradności ukraiń-
skich służb sprawę wzięli w
swoje ręce dziennikarze. Przy-
pominali o rosyjsko-ukraińskiej
wojnie i wskazywali na fakt,
że to właśnie Rosja mogłaby
najwięcej zyskać na osłabieniu
polsko-ukraińskiej przyjaźni. 

– Jest to seria prowokacji,
którą urządza Putin  – orzekł

wreszcie jeden z autorytetów
medialnych.

Rosja od lat demonstruje swo-
ją wrogość wobec naszego kraju.
Nawet wtedy, gdy za wymierzone
w Polskę działania Rosjanie mu-
szą słono zapłacić – jak w przy-
padku budowy gazociągu na
dnie Bałtyku lub nakładania
embarga na polskie mięso… 

Z drugiej strony, Ukraińcy
co prawda nigdy nawet nie
próbowali budować żadnych
antypolskich gazociągów, ale
już w sprawie embarga na pol-
skie mięso zachowywali się
tak samo jak Moskwa! 

Czy mogłoby to dowodzić
niechęci ukraińskich przywód-
ców wobec Polski? Nieko-
niecznie. W razie potrzeby
któraś z dziennikarskich
gwiazd na pewno udowodni,
że do podejmowania antypol-
skich decyzji przymusza Ukra-
ińców wszechwładny rosyjski
satrapa. Podobnie jak do bu-
dowania pomników Stepana
Bandery. m

Piotr Tomczyk

Sprawca
dobrze znany?

&&&

Silnego państwa
nie da się
zbudować na
zakłamaniu

Ożarów Mazowiecki, 9-15 lipca 2017 r.
PATRONAT 

Mistrzostwa

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów 
ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew

XVI Międzynarodowe Szachowe 
Mistrzostwa Polski Duchowieństwa

Począwszy od 2002 r., korzystając z gościny różnych seminariów 
duchownych, duchowni – księża diecezjalni i zakonni, ale także 
alumni, siostry zakonnie i bracia zakonni – zjeżdżają się 
corocznie, aby oddać się „królewskiej grze” w sportowej 
rywalizacji.

Więcej informacji na naszdziennik.pl/zaproszenia

Zgłoszenia do 30 czerwca br.
Kontakt: www.smpd.pl lub tel. 602 826 454

Kazimierz Sokołowski szaniecgorzow@op.pl 
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KOMPLET: 95 zł

Alicja Lenczewska

SŁOWO POUCZENIA 
oprawa twarda, s. 368

ŚWIADECTWO 
oprawa twarda, s. 672

Dzienniki, w których mistyczka zapisała słowa 
Zbawiciela. Duchowa łączność z Panem Bogiem. 
Zwykłe codzienne sytuacje. Słowa miłości. Jak się 
nawrócić? Jak rozpoznać Boże działanie i je przyjąć?

Stefania Korżawska

WIOSENNE KURACJE 
oprawa miękka, s. 48

Za oknami coraz cieplej. 
Czujesz się słabo? Co zrobić, 
żeby dostarczyć organizmowi 
potrzebne składniki po zimie. 
Jak oczyścić organizm.

 

 

14,90 zł

KUBEK „NASZEGO 
DZIENNIKA” Z POLSKIM 
ŚWIĘTYM
1 SZTUKA

Spraw bliskim kubek z polskim świętym.
Św. Kinga, Św. Jadwiga, 
Św. Kazimierz.

  6,40 zł

OREMUS (KWIECIEŃ)
Teksty liturgii Mszy Świętej 

Żyj Liturgią Słowa każdego dnia. 
Podręczne i niezwykle 
praktyczne wydanie mszalnych 
czytań biblijnych.

Saverio Gaeta 

FATIMA. CAŁA 
PRAWDA
HISTORIA I TAJEMNICA
oprawa miękka, s. 224

Przekonaj się, że fatimskie przesłanie 
Matki Bożej realizuje się na naszych 
oczach. Wydarzenia, które zmieniły 
świat. Wyjątkowe życie trojga dzieci, 
które wybrała Matka Boża.

 

24,90 zł

Ks. Marek Dziewiecki 

WYBACZ, 
POJEDNAJ SIĘ 
I KOCHAJ! 
oprawa miękka, s. 200

Kluczem do odzyskania miłości 
jest miłosierdzie. Nie bój się 
rozliczyć z bolesną przeszłością 
poprzez prawdę. 

24,95 zł

św. Alfons Liguori

STAJĄC PRZED 
BOGIEM 
oprawa miękka, s. 174

Stawaj na co dzień 
przed Panem Bogiem. 
Jak odpowiedzieć Stwórcy 
na dar modlitwy. 
Znakomita lektura na Wielki Post.

  26 zł

   2
9 zł

   5
0 zł

Ferdynand Antoni Ossendowski

W POLSKIEJ 
DŻUNGLI  
oprawa twarda, s. 208

Polesie. Lata międzywojenne. 
Czworo młodych turystów wyrusza 
na wakacyjną wyprawę. 
Tajemnicza i nieokiełznana kraina. 
Turyści natra*ą na wiele tajemnic 
i przeżyją niezwykłe przygody…

Feliks Koneczny 

DZIEJE POLSKI 
ZA JAGIELLONÓW
oprawa miękka, s. 408

Tego autora nie trzeba 
reklamować. O epoce 
największej polskiej potęgi 
pisze katolicki myśliciel.

MEMORY 
PTAKI POLSKI
GRA
Poznaj 24 gatunki ptaków. 
Baw się świetnie w gronie 
najbliższych. Sprawdź swoją 
pamięć!

14,90 zł

KUBEK „NASZEGO DZIENNIKA” 
Z  ŻOŁNIERZEM NIEZŁOMNYM
1 SZTUKA
Polscy bohaterowie w Twoim domu. 
Generał August Emil Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna „Inka”, 
Pułkownik Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, 
Rotmistrz Witold Pilecki, Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, 
Józef Franczak „Lalek”, Pułkownik Łukasz Ciepliński „Pług”.

14,90 zł

KUBEK 
„NASZEGO 
DZIENNIKA”
1 SZTUKA

Spraw bliskim kubek 
„Naszego Dziennika”. 
Idealny do zaparzania 
herbaty i kawy.

Vincent Fortanasce
Robert G. Watkins
David Gutkind

JAK POZBYĆ SIĘ 
BÓLU PLECÓW 
I KARKU
oprawa miękka, s. 240

Proste i skuteczne zmiany w stylu 
życia. Ćwiczenia, które uchronią 
przed bólem.

Vi t F t
      

32 zł

Dominika Stadnicka-Strzembosz 

BAJKI O…
oprawa miękka, s. 120

Znakomita lektura dla młodego Czytelnika. 
Czy wiesz, dlaczego jesteś kochany 
i dlaczego sam kochasz? 
Dlaczego człowiek w głębi duszy 
pragnie być dobrym i pięknym.

    1
6 zł

29,99 zł

ZAPRASZAMY DO KSIĘGARŃ 
NASZEGO DZIENNIKA:

KSIĄŻKI 
MOŻNA ZAMAWIAĆ:

WARSZAWA
al. Solidarności 83/89
pn.-pt. w godz. 9.00-19.00,
w soboty w godz. 9.00-14.00

KRAKÓW
ul. Starowiślna 49
pn.-pt. w godz. 10.00-18.00

e-mail:
zamowienia@naszdziennik.pl
tel. (22) 850 60 20, (22) 850 60 00 

KSIĘGARNIA NASZEGO DZIENNIKA POLECA

11,50 zł

Kazimierz Sokołowski szaniecgorzow@op.pl 
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