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Mamy oto 50-ty numer 

Biuletynu. To już spory jubileusz. 

Zwykle jubileusze liczy się w latach, 

ale można też używać ilości 

wydanych numerów. A te 50 

Biuletynów powstawało w ciągu 12 

lat. To także ładny kawałek czasu. 

Jest więc pora na podsumowania. W 

Biuletynach staraliśmy się opisywać 

zdarzenia w wymiarze religijnym  

i społeczno-politycznym w skali 

lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. 

Pisaliśmy o obchodach świąt, 

ciekawych ludziach, o losach 

pojedynczych osób, splatających się z 

wielką historią. Opisywaliśmy 

najważniejsze wydarzenia w naszej 

parafii, takie jak pielgrzymki, odpusty, obchody większych świąt, itp. 

Przez te lata sporo się nauczyliśmy: pisania, doboru tematów, technik edytorskich, 

drukowania, zbierania materiałów (zdjęcia, nagrania). Technika nie stała w miejscu w tym 

czasie. Pojawiły się wygodne dyktafony, aparaty fotograficzne, obecnie nawet telefon 

komórkowy lepszej klasy może zrobić zdjęcie o wystarczającej jakości i posłużyć do 

nagrania dźwięku. Na początku nie dysponowaliśmy takimi udogodnieniami. Często 

nadsyłano nam teksty pisane ręcznie. Potem trzeba było je przepisywać. Rysunki najpierw 

tworzono ręcznie, potem wycinano i wklejano w miejsce na tekście. Pod koniec wszystko szło 

na „ksero”.  

Obecnie dzięki Internetowi można znaleźć wiele ciekawych materiałów, ale także 

zamieszczać Biuletyn na naszej stronie internetowej, aby mógł go przeczytać każdy człowiek 

mający dostęp do światowej sieci – z dowolnego miejsca na Ziemi. Korzystamy z tych 

zdobyczy techniki skwapliwie. Jednak pisanie Biuletynu, to zwykle ciężka praca, czasem 

brak pomysłów, czym zapełnić strony, a czasem –wręcz przeciwnie – mamy za dużo 

materiałów, i nie wiadomo, z czego zrezygnować.  W sumie nie pamiętamy, aby któryś 

Biuletyn ukazał się bez żadnych problemów. Zawsze coś musiało nawalić. A jednak udawało 

się Biuletyn w końcu wydać.  

Co nas do tej pracy popycha? Przecież wygodniej byłoby zająć się własnymi sprawami  

i znaleźć więcej czasu dla swoich rodzin…Może to, że Biuletyny rozchodzą się szybko po 

wydaniu. Są czytane, mają nawet czytelników poza naszą parafią.   

Są też i niedociągnięcia. Nie ze wszystkimi poglądami Państwo się zgadzają. Próbujemy 

to uwzględniać, ale nam też zależy, na mówieniu prawdy, często niewygodnej, albo 

nieznanej.  

Dziękujemy Księdzu Prałatowi Jerzemu Gniatczykowi za inicjatywę stworzenia gazety 

oraz pomoc w pisaniu i wydawaniu. Dziękujemy zespołowi redakcyjnemu za ofiarną, 

społeczną pracę, płynącą z przekonania, że warto coś dobrego robić dla Boga, Kościoła, 

Ojczyzny i ludzi. Mamy nadzieję, że dalsze numery będą się nadal ukazywać. Zapraszamy 

Państwa do współredagowania. Piszcie, nadsyłajcie własne artykuły. Biuletyn jest nasz, 

parafialny i dla nas.  

Wypada pod koniec wspomnieć, o czym piszemy w tym numerze… O naszym 

jubileuszu, zamieszczamy wywiad z Księdzem Proboszczem, piszemy o Słudze Bożym 

Księdzu Jerzym Popiełuszce, trochę o sprawach bieżących, wspomnienia o zmarłym 

ministrancie - Pawle, kącik kulinarny, zdjęcia dzieci komunijnych…. Życzymy przyjemnej  

i owocnej lektury.  
W imieniu Redakcji M. Ludorowski 
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DRODZY! -

Gromadzimy się w 

25 już rocznicę 

śmierci ks. Jerzego-

kapelana Solidarności. 

     W czasie strajków solidarnościowych 

lat 80-tych gazety włoskie zamieściły 

komentarz o dziwnych polskich protestach 

robotniczych. Robotnicy nie idą z 

transparentami po ulicach, nie skandują 

nieprzyjaznych haseł, ale na terenie zakładów 

pracy ustawili się w kolejkach do 

konfesjonałów, przystępują do Komunii Św. i 

odmawiają różaniec. Jaki zatem cel 

przyświecał strajkującym w zakładach pracy?  

   To była batalia o wolność, o 

suwerenność, o demokrację, o chleb i o 

religię. Przeciwko totalitaryzmowi stanęli 

robotnicy; ludzie utrudzeni i ubodzy, ale 

zjednoczeni pod sztandarem 

SOLIDARNOŚCI i świadomi swych korzeni i 

swej godności. I choć potężny przeciwnik nie 

unikał przemocy używając uzbrojonych 

siepaczy jawnie bądź skrytobójczo - na 

Wybrzeżu, na Śląsku, czy w Zagłębiu 

Miedziowym, nie zdołał sprowokować zejścia 

na drogę zemsty, nie zdołał rozbić jedności i 

nawet mimo wprowadzenia stanu wojennego, 

mimo straszenia perspektywą najazdu ze 

wschodu, nie zdołał złamać ducha. Mimo, że 

wszystkie znaki na ziemi zdawały się nie 

dawać szans, bitwa została wygrana.  

Co było źródłem zwycięstwa? Mądrość 

prostych ludzi. Oni po prostu wiedzieli, że 

tak wielka sprawa, jak los Ojczyzny i tak 

święta sprawa, jak los narodu; los wszystkich 

naszych rodzin nie odrodzi się bez mądrości 

pochodzącej z góry. Rozumieli, że chodzi o 

mądrość, a nie o wiedzę, że chodzi o mądrość, 

a nie o stopnie naukowe, ani tytuły czy teczki 

ministerialne. Można być profesorem, a nie 

być mądrym. Mądrość nie tylko uznaje prawa 

społeczne i ekonomiczne, ale pochyla głowę 

przed dekalogiem. Nie ma mądrzejszych 

zasad życia społecznego.  

   Zrządzeniem Opatrzności przez całe 

dziesięciolecia takiej mądrości uczył Prymas 

Stefan Wyszyński i tą mądrością żyły w 

znakomitej większości polskie rodziny. 

   Iście cudownym Bożym darem – nie 

tylko dla rodaków -był na Stolicy Piotrowej 

Jan Paweł II, który tej mądrości dawał 

świadectwo. Przyzywając Ducha św., by 

zstąpił na umęczony naród, sprawił, żeśmy 

słuchali i usłyszeliśmy, żeśmy patrzyli, i 

rozumieliśmy. Naród pojął, że zjednoczony i 

mocny mocą z góry, może doświadczyć 

wyzwolenia. 

   W tym też kontekście jawi się apostoł – 

heros ducha; sługa Boży, ks. Jerzy 

Popiełuszko. Kapłan, który tak bardzo 

ukochał Boga  

i człowieka. Służąc prawdzie, stanął wśród 

ludzi pracy spod znaku SOLIDARNOŚCI. 

Wsłuchiwał się w ich głos i służył im 

kapłaństwem sakramentalnie, a także głosząc 

Bożą prawdę. Jego żarliwe kazania głoszone 

w kościele na Żoliborzu w Warszawie 

podczas comiesięcznych Mszy św. 

ofiarowanych za Ojczyznę, stały się swoistą 

szkołą dojrzałej wiary i patriotyzmu. W 

mroczny czas nocy stanu wojennego 

gromadziły tysiące wiernych z całej niemal 

Ojczyzny i były znakiem wolności i 

nieocenionym umocnieniem nadziei. 

Wszyscy, którzy ks. Jerzego znali 

osobiście (a do takich należy mówiący te 

słowa), wszyscy, którzy z uwagą słuchali jego 

nauczania, wiedzą, że w każdym kazaniu 

powołując się na karty Pisma św., na 

nauczanie ukochanego papieża i Prymasa 

1000-lecia, nawoływał do solidarnej jedności, 

apelował, by zło dobrem zwyciężać, i 

wreszcie; by za dobrodziejstwa Boże 

odpłacać odważną wiarą i wdzięczną i coraz 

dojrzalszą wiernością. Dlatego też ten Herold 

nadziei 27 lat temu przyprowadził robotników 

w pielgrzymce ludzi pracy na J. Górę do 

Maryi – Panny Wiernej i Królowej Polski. I 

po dziś dzień w 3 niedzielę września rok 

rocznie, w szkole Maryjnej wierności ludzie 

pracy na J. Górze się gromadzą. 

   Jak powiedział jeden z uczestników 

tamtych wydarzeń; gdy zrodzona wraz z 

Solidarnością nadzieję ówczesna władza 
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chciała zabić wprowadzając stan wojenny, ten 

skromny kapłan poprowadził nas na Jasną 

Górę, gdzie od wieków byliśmy wolni. 

Zamordowano kapłana, ale nadzieja i 

Solidarność przeżyły... 
     Drodzy – spójrzmy zatem na dzisiejszą 

rzeczywistość. Pozwólcie, że przytoczę oceną 

sformułowaną przez Ks. bpa Kazimierza 

Ryczana, Krajowego Duszpasterza Ludzi 

Pracy, podczas kazania na J. Górze w czasie 

dorocznej  27. Pielgrzymki Ludzi Pracy 

„Zadaję sobie pytanie ...czy uczestnicy 

tych strajków w czasie pobożnych 

nabożeństw nie myśleli o stanowiskach w 

przyszłej wolnej Polsce. Apostołowie nie 

ustrzegli się tej pokusy. Chociaż otaczali 

Jezusa, niektórzy myślą wybiegali do 

ewentualnych korzyści w królestwie Jezusa. 

Taki jest człowiek. Chce znaczyć, sam chce 

decydować, chce panować. Takie myśli nie 

omijają ani świeckich, ani duchownych.  

Arena polska jest pełna sporów 

międzypartyjnych. Pożądanie władzy 

podzieliło kolegów i towarzyszy wspólnej 

walki. Kto ma więcej sprytu i mocniejsze 

łokcie ten wygrywa. ...Dusze Polaków 

kształtują obcokrajowi dysponenci mediów i 

rodzimi lobbyści. Stocznie upadają, zakłady 

pracy konają, a parlament walczy o słowa 

zbrodnia czy ludobójstwo. Odrzucono 

obywatelski program „Kontra in vitro”, w 

nagrodę za to kobieta z Niemiec jedzie do 

Szczecina, aby przeprowadzić technikę in 

vitro, bo niemieckie prawo w jej przypadku 

tego zabrania. Mordujemy bezbronnych, 

jeszcze nienarodzonych, a robotników 

zostawiamy w beznadziei bezrobocia. 

Uśmierciliśmy Stocznię Gdańską - symbol 

wolności. Czy nie stanie się symbolem utraty 

suwerenności kultury, gospodarki i finansów? 

Dalej nie będę wymieniał, bo aż zgroza bije. 

Od jednych do drugich wyborów  mamimy 

naród obietnicami bez pokrycia, by przetrwać 

i zdobyć władzę. A potem? Kiepskie prawo, 

żałosne politykierstwo, afera goni aferę, 

odwety, szykowanie wojen... 

Czy można to zmienić? Jak to zmienić? 

Najpierw w imię prawdy trzeba uznać, że 

nosimy w sobie skazę niewierności 

pierwszego człowieka, naszego praojca 

Adama, a być wiernym, oznacza pełnić wolę 

Boga Ojca, który jest w niebie. A wola Jego 

zawarta jest w przykazaniach. Tu nie ma 

miejsca na przetargi. Boga i Jego spraw nie 

można zestawiać na zasadach 

konkurencyjności z żadnymi sprawami i 

wartościami. Kto zasadę wolnego rynku 

wprowadził w dziedzinę wiary i przekonań 

już stanął na granicy niewierności. Kto 

dokonuje przetargu między Bogiem a 

człowiekiem, chociażby wchodziła w rachubę 

rzekoma miłość, ten nie wie, czym jest 

wierność Bogu. Kto dokonuje przetargu 

między Bogiem a stanowiskiem politycznym, 

chociażby głosił piękne hasła i pokazywał się 

na uroczystościach religijnych, ten okłamuje 

siebie i swoich zwolenników. Kto dokonuje 

przetargu między Bogiem a pieniędzmi, ten 

jest uczniem szkoły Judasza, a tam przede 

wszystkim wierność była i jest w pogardzie. 

Pamiętacie? W mediach jeszcze niedawno 

można było usłyszeć wyznania niektórych 

kandydatów do władzy: jestem wierzący, 

ale... i tu następowały różne sugestywne tezy 

mające swe źródło w chęci zamazania 

niewierności. Wielu na nich głosowało, by 

później przeżywać rozczarowanie. 

Pamiętajmy: żadna półprawda nigdy nie jest 

prawdą! Trzeba zatem powrócić; odnowić 

ducha, znów otworzyć się na Mądrość z 

wysoka, powrócić do dekalogu i na nowo 

uczyć się odpowiadać na wspaniały dar 

suwerennej Ojczyzny wiernością w tak życiu 

prywatnym, jak i w społecznym. Wszak, jak 

uczył Jan Paweł II; wolność jest nam dana, 

ale i zadana. Przez krzyż do 

zmartwychwstania – jak często przypominał 

ks. Jerzy. Innej drogi nie ma! Lepiej się 

trudzić przy budowaniu, niż przeżywać 

rozgoryczenie, biernie patrząc na niszczenie i 

rozkradanie!  

    Kochani! Ojciec Niebieski to sprawił, że 

odzyskaliśmy niepodległą Ojczyznę. Nam 

było dane tego dożyć, i to współtworzyć. I 

choć należymy już do starszego pokolenia, to 

w imię prawdy trzeba, byśmy o tym 

otrzymanym darze mówili i temu dawali 

świadectwo; jak Apostołowie o 

zmartwychwstaniu Jezusa. Niech obcą nam 

będzie pokusa lęku czy zniechęcenia. Amen 
 

Ks. Prałat Jerzy Gniatczyk
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Matko 

Moja kaplica zmniejszyła się 

Do rozmiarów samochodowego bagażnika 

Wiem Chrystus już tu był 

Między lewarkiem a kołem zapasowym 

Nie mogę oddychać 

Szmata do czyszczenia felg 

Smakuje ostatnią drogą 
 

Padam kolejny raz 

Nie ma Weroniki 

Kamień u szyi ciężki jak krzyż 

Szymon też jest daleko 
 

Matko 

Zawsze ci mówiłem 

że Golgota leży nad Wisłą 

Zamiast dzidy kłuje mnie w bok esbecka 

pałka 

Na ocet już ich nie stać 
 

Nie biegnij Matko 

Nie zdążysz 

Tafla wody już się zamknęła 

Dno jest muliste i niepewne jak ich wiara 
 

Matko 

Coraz mniej powietrza 

Brakuje mi tchu 

Aby przesłać ci ostatnie pożegnanie od 

syna 

 
 

Matko 

To tylko kamień 

Wystarczy odwiązać 

A pofrunę 
Jerzy Fryckowski  

 

Towarzysz Wojciech Jaruzelski o roli Kościoła Katolickiego w Polsce powiedział w 1984r.  

„U nas część towarzyszy traktuje Kościół, religię jako nazwijmy to znów obrazowo, 

dziedziczną chorobę, która nas toczy od tysiąca lat, i uważa, że można jakimś wstrząsem tę 

chorobę wyleczyć. Z kolei Kościół uważa, że partia, socjalizm to jest nowotwór, który się 

pojawił w tym narodzie. Z tym że jedni z nich uważają, że jest to nowotwór złośliwy, który 

trzeba jak najszybciej usuwać i robić wszystko, żeby on z życia narodowego został usunięty. A 

drudzy traktują to jako nowotwór niezłośliwy, no który trzeba od czasu do czasu nakłuwać, no 

ale z którym trzeba żyć i go tolerować. I ja myślę, towarzysze, [że] my się musimy 

przyzwyczaić do [tej] dziedzicznej choroby. To nie znaczy, że z nią się godzić, a to znaczy, że 

nie dopuszczać do tego, aby ona się rozpowszechniała, rozszerzała. A na odwrót, robić 

wszystko, żeby wszędzie tam, gdzie można, ona się cofała ” - to słowa z wystąpienia 

pierwszego sekretarza KC PZPR gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wygłoszonego na początku 

listopada 1984 r., tuż po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Dokument zawierający 

stenogram przemówienia został opublikowany w Biuletynie IPN 10(45) z października 

2004r., (Grzegorz Majchrzak, Jan Żaryn - „Dwa nowotwory”) poświęconym w całości 

księdzu Jerzemu.  

     Może żaden inny dokument z tego okresu, nie ukazuje tak dobitnie prawdziwego stosunku 

kierownictwa partyjnego, do Kościoła w Polsce na początku lat osiemdziesiątych. 
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Redakcja: Dwadzieścia kilka lat temu 

przyszedł Ksiądz do naszej parafii, jakie 

różnice widzi Ksiądz między parafią 

tamtych lat a obecną? 
Ksiądz Jerzy: Wszyscy na pewno zauważamy, 

że parafia przeszła przeobrażenie, głównie 

dzięki konieczności budowy nowego kościoła. 

Takie zadanie zawsze integruje środowisko. To 

nie tylko ujawniło talenty murarsko - 

zbrojarsko - dekarskie, ale przede wszystkim 

ujawniło ciekawe osobowości. Wspólna praca 

sprzyjała nawiązywaniu się nowych 

znajomości, nowych przyjaźni, które 

aktualizują się przy kościele, przy domu 

parafialnym, przy parafii, ale mają także swe 

przełożenie na życie codzienne, prywatne. 

To, że i ja jestem już tutaj ponad 20 lat, 

sprawiło, stałem się dla parafian, czytelny, 

przewidywalny. Fakt, mogę nie wszystkim w 

pełni odpowiadać, ale tak to jest już w życiu. 

Dla ludzi związanych z parafią, dla przyjaciół 

jestem na pewno postacią "określoną". 

Postrzegam parafię jako rodzinę. Moje 

pomysły, np. jak "rodzinne kolędowanie" czy 

konkurs na najładniejszą i najwyższą palmę, 

wspomagają niejako ten styl rodzinny. 

Wiadomo, że każdą parafię obowiązuje prawo 

kanoniczne, Kościół ma swoje przepisy oparte 

na tradycji i wielowiekowym doświadczeniu, 

ale klimat, tworzony jest na miejscu przeze 

mnie i ludzi tu mieszkających.  

   Obecnie na terenie parafii zamieszkało wiele 

nowych rodzin, można powiedzieć, że czwarta 

część, to osoby, które są pośród nas od 

niedawna. One się jeszcze przyglądają i z 

jednej strony, trzeba czasu, a z drugiej; musimy 

szukać sposobności, aby w jakiś sposób 

zechciały włączyć się w życie naszej 

społeczności i ubogacić nas swoim 

doświadczeniem, umiejętnościami, talentami, 

swoją duchowością. Pewnie też troszkę sami 

skorzystają na tym.... 

Red.: Czy znając już brzemię obowiązków, 

jakie pociąga za sobą praca na takiej małej, 

podmiejskiej, niemalże wiejskiej parafii, drugi 

raz zgodziłby się Ksiądz tu osiąść? 

Ks. Jerzy: Bez wahania. Pamiętam, że po 

ukończeniu studiów i otrzymaniu święceń 

kapłańskich w modlitwach za ludzi, wśród 

których będę posługiwać, nie nalegałem 

zbytnio o środowiska wielkomiejskie. 

Środowisko duże, na ogół w większości było 

anonimowe. Np. 40-tysięczna parafia (a takie 

były realia) była trudna do objęcia 

duszpastersko. Ówczesna władza była też tego 

świadoma i b. niechętnie zezwalała na budowę 

nowych kościołów, a jeśli już to na 

peryferiach. Możemy to zobaczyć np. w 

Kamiennej Górze czy w Zgorzelcu. W 

mniejszych, zwartych środowiskach łatwiej o 

ujawnienie prawdziwych postaw, zachowań 

autentycznych; łatwiej o prawdę. Łatwiej też 

jest dostrzec ludzi, którzy chcą po prostu 

godnie żyć. Dobro ni jest wrzaskliwe, a 

właśnie o tym ono decyduje 

Red.: Co jeszcze Ksiądz widzi w naszej parafii 

do zrobienia, jakieś marzenie? 

Ks. Proboszcz: Tak, marzenia mam, 

oczywiście. Żal mi jest tych ponad stu nowych 

rodzin, które tracą czas pozostając „z boku”. 

Coniedzielna Msza św. wszystkich rodzin 

katolickich ciągle jest bardziej postulatem, niż 

faktem. Pan Bóg jednak chadza 

najprzeróżniejszymi ścieżkami.  

   Zawsze moim marzeniem była bodaj schola 

parafialna, próbowaliśmy z małymi dziećmi, 

ale dzieci dorastały, odchodziły do szkół poza 

parafię, na studia i w pracy tej trudno było 

zachować Kontynuację. A tu od jednej właśnie 

z tych nowozamieszkałych rodzin przychodzi 

propozycja poprowadzenia chóru parafialnego. 

To było więcej, niż mógłbym sobie wymarzyć. 

Udało się, powstała grupa kilkunastu osób, 

które włączyły się w tę inicjatywę. Wiem, że 
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jeszcze kilka osób się waha, mam jednak 

nadzieję, że już niedługo. Uważam to za 

prezent od Pana Boga za cały ten czas 

mocowania się bodaj o szkolną scholkę. Mam 

nadzieję, że takich niespodziewanych, wręcz 

błogosławionych zdarzeń przed nami jeszcze 

trochę. 

Red.- Realizujemy 50 jubileuszowy numer 

naszego parafialnego biuletynu, jak wszystko 

ma i on swoje mankamenty. Co by Ksiądz nam 

podszepnął, co poprawić, w jaki sposób go 

urozmaicić? 

Ks. Jerzy: Dla mnie istnienie biuletynu 

parafialnego to też pewien dar Boży. 

Pamiętam, jak przed laty, bo to jest już przed 

laty /ponad 11 - przyp. red./ zastanawialiśmy 

się nad częstotliwością jego wydawania i nie 

zgadzałem się na cykliczność comiesięczną, bo 

można się takim biuletynem zmęczyć, nie tylko 

go czytając, ale przede wszystkim redagując. 

W sytuacji kiedy wychodzi z racji świąt czy 

znaczących zdarzeń, jest łatwiej. Zasadniczym 

mankamentem biuletynu, uważam, że mającym 

swoje źródło też w minionej epoce, jest jego 

jednorodność. Dawna władza wbijała nam w 

umysły taką mentalność, że jeżeli już myślisz 

oryginalnie (niezależnie), to w żadnym 

wypadku nie mów tego głośno. Jeśli mówisz, 

to nie pisz, jeżeli już myślisz, mówisz i piszesz, 

to broń Boże nie podpisuj, a jeżeli już myślisz, 

mówisz, piszesz i podpisujesz to się nie dziw! 

Ta specyficzna „mądrość” spowodowała, że co 

najwyżej pisało się anonimy. I dzisiaj, gdy 

niemalże każdy z nas ma najmniej 

wykształcenie średnie, niechętnie chwytamy za 

pióro. Ta niechęć do wyrażania w ten sposób 

swoich myśli powoduje, że borykamy się z 

poszukiwaniem autorów tekstów. Bo nie 

chodzi nam o to, żebyśmy mieli dwóch czy 

trzech nauczycieli, którzy edukują nas poprzez 

biuletyn. Nie chodzi też o to, by szokować 

newsami, jak czynią to zalewające nas 

tabloidy. Uważam, że rola takiej publikacji to 

być miejscem dla wymiany poglądów, 

doświadczeń, dzielenia się radosnymi 

przeżyciami, dzielenia się nawet bólem. W ten 

oto sposób można też budować wspólnotowy 

charakter parafii. Taka forma pisana jest 

bardziej trwała niż społecznościowe portale 

komputerowe.          ...Numery naszego 

biuletynu są archiwizowane w Bibliotece 

Narodowej w Warszawie, w jeleniogórskim 

oddziale Archiwum Państwowego, a więc 

stanowią już jakby cząstkę kultury i historii 

naszego skrawka na ziemi. W tym miejscu 

pragnę zaapelować do wszystkich Parafian, aby 

w miarę możliwości włączali się do 

współredagowania naszego pisemka, gdyż ta 

szczupłość formy wypowiedzi to dzisiaj chyba 

zasadnicze niedomaganie biuletynu. Wielu z 

nas ma za sobą nawet i próby poetyckie, może 

by tak sięgnąć do szuflady i podzielić się swym 

talentem z sąsiadami. 

Red.- A czy Jerzy Gniatczyk ma jakieś 

marzenia? 

Ks. Jerzy- Jerzy Gniatczyk nie ma wielu 

niebotycznych marzeń. Może dwa. Pierwsze to 

znaleźć odpowiednią osobę, która 

poprowadziłaby mi dom. Jak wiemy. Moja 

Mamusia niedawno odeszła do domu Ojca, 

więc problemy bytowe trochę się 

skomplikowały. A nie chodzi tu tylko o 

odgrzewanie zupy. Taka osoba – chcąc nie 

chcąc uczestniczy w życiu parafii, Drugi - to 

stworzenie jakby ośrodka, choć to może za 

duże słowo, ośrodka modlitwy wstawienniczej. 

Nie jest tajemnicą, że borykam się z chorobą 

nowotworową i wiele osób mających ten sam 

problem spotyka się w naszej parafii, u Judy 

Tadeusza, na wspólnej modlitwie, np. przed 

udaniem się na operację. Przybywają po 

Sakrament Chorych i błogosławieństwo, /jak 

dotąd wszyscy wrócili zdrowsi /, ale także. 

chodzi o zwykłe ludzkie wsparcie. Moim 

nieśmiałym marzeniem jest jakby 

ukonstytuowanie tych spotkań. 

Red.- Co Ksiądz chciałby przekazać swoim 

parafianom przez nasz biuletyn? 

Ks. Proboszcz: Pragnę życzyć wszystkim 

Parafianom, aby wzrastała w nas świadomość, 

że stając się jedną rodziną ,możemy przez 

prozę codziennego życia być sobie 

umocnieniem na drodze do Zbawienia. 

  

Red.- Dziękuję za rozmowę. 

  
 
                                                

 
 

Z Księdzem Prałatem Jerzym Gniatczykiem rozmawiał Ryszard Sos 
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Liczba 50 ma bardzo duże znaczenie w Kościele Katolickim. Zapoznajmy się z ciekawymi 

dziejami tej liczby począwszy od Starego Testamentu aż po czasy współczesne 

 

W Starym Testamencie (por. Kpł 25, 8-17 

i nn.) znany był rok jubileuszowy 

obchodzony co 50 lat, w którym 

wyrównywały się społeczne nierówności 
a każdy był wyzwalany z długów. 

Symbolizowało to nadanie człowiekowi 

ziemi przez Boga jedynie w lenno. Rok 

jubileuszowy obchodzony był po siedmiu 

latach szabatowych, które obchodzono co 

siedem lat (7 x 7). Rok ogłaszany był 

przez kapłana, dęciem w barani róg  

Oto fragment Księgi Kapłańskiej na temat 

roku jubileuszowego: 

Przepisy ogólne dotyczące roku 

jubileuszowego 

8 Policzysz sobie siedem lat szabatowych, 

to jest siedem razy po siedem lat, tak że 

czas siedmiu lat szabatowych będzie 

obejmował czterdzieści dziewięć lat. 9 

Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca 

zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania 

zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. 10 

Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, 
oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla 

wszystkich jego mieszkańców. Będzie to 

dla was jubileusz - każdy z was powróci 

do swej własności i każdy powróci do 

swego rodu. 11 Cały ten rok pięćdziesiąty 

będzie dla was rokiem jubileuszowym - 

nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, 

co urośnie4, nie będziecie zbierać 

nieobciętych winogron4, 12 bo to będzie 
dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz 

święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, 

co urośnie na polu. 

Własność gruntowa w roku 

jubileuszowym 
13 W tym roku jubileuszowym każdy 

powróci do swej własności. 14 Kiedy więc 

będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo 

kupować coś od bliźniego, nie 
wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. 15 

Ale odpowiednio do liczby lat, które 

upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował 

od bliźniego, a on sprzeda tobie 

odpowiednio do liczby lat plonów. 16 Im 

więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym 

większą cenę zapłacisz, im mniej lat 

pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo 
ilość plonów on ci sprzedaje. 17 Nie 

będziecie wyrządzać krzywdy jeden 

drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, 

bo Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 25, 8-

17; Biblia Tysiąclecia 2003) 

Chrześcijaństwo  
Dopiero w średniowieczu Kościół 

powrócił do tej tradycji, z inicjatywy 

papieskiej. W 1300 r. obchodzono go po 
raz pierwszy (decyzją papieża Bonifacego 

VIII) i początkowo miał być obchodzony 

co 100 lat (a więc następny miałby 

wypaść dopiero w 1400 r.). Decyzją 

kolejnych papieży okres ten skrócono do 

lat 50 (Klemens VI, Rok Jubileuszowy 

wypadł w 1350), następnie 33 (lata życia 

Chrystusa; decyzją Urbana VI), a 

ostatecznie do 25 (Paweł II). W efekcie 

od II poł. XV wieku Rok Jubileuszowy, 
jeżeli zewnętrzne okoliczności (wojna, 

konklawe itp.) na to pozwalają, 

obchodzony jest co 25 lat. 

Ostatni taki rok obchodzono w roku 2000 

jako Wielki Jubileusz Roku 2000 w 

drugie millenium przyjścia Chrystusa na 

świat. Kolejny cykliczny jubileusz 

powinien przypadać w 2025 r. 

Rok Święty ogłaszano również ze 
specjalnych okazji poza wyznaczonymi 

okresami. Rok 1933 papież Pius XI 

ogłosił Świętym dla przypomnienia 1900. 

rocznicy zbawczej śmierci Chrystusa. 

Jubileusz został zapowiedziany 24 

grudnia 1932 a trwał od 2 kwietnia 1933 

do 2 kwietnia 1934. W roku 1983 

obchodzono Jubileusz z okazji 1950. 

rocznicy tego zdarzenia; ogłosił to Jan 
Paweł II. 

Ostatnim specjalnym Rokiem 

Jubileuszowym jest bieżący rok 2008 

obchodzony jako Rok św. Pawła w 2000 
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lat od narodzenia Apostoła Narodów św. 

Pawła Apostoła z Tarsu. Jubileusz został 

ogłoszony 28 czerwca 2007 r. Rozpocznie 

się 29 czerwca 2008 r. a zakończy się 29 

czerwca 2009 r.[1]  

Otwarcie Roku Jubileuszowego  
Współcześnie otwarcie Roku Świętego 

następuje 24 grudnia, a w przypadku 

jubileuszy nadzwyczajnych i specjalnych 

– w terminie wyznaczonym przez 

Papieża. Od 1423 roku oficjalnemu 

rozpoczęciu obchodów towarzyszy 

obrzęd otwarcia Świętej Bramy w 

przedsionku jubileuszowych kościołów w 
Rzymie, przede wszystkim bazyliki św. 

Piotra. Brama ta została postawiona na 

polecenie papieża Piusa XII i po raz 

pierwszy otwarta 24 grudnia 1949 r., co 

rozpoczęło Rok Jubileuszowy 1950. 

Otwarcie bramy poprzedziło symboliczne, 

trzykrotne uderzenie młotka. W okresie 

pomiędzy jubileuszami, od wnętrza 

bazyliki bramę zasłania mur, budowany 
po zakończeniu poprzedniego, a burzony 

przed otwarciem następnego takiego roku. 

Odpusty  
Szczególną oznaką lat jubileuszowych 

jest możliwość uzyskania odpustu. Do 

roku 1983 odpust można było uzyskać 

tylko w Rzymie, odwiedzając jeden z 

czterech kościołów (bazylika św. Piotra, 

św. Pawła za Murami, św. Jana na 
Lateranie, S. Maria Maggiore). W latach 

jubileuszowych 1983 oraz 2000 odpust 

można było uzyskać także w kościołach 

katedralnych i diecezjalnych, 

wyznaczonych w miejscach pielgrzymek 

na całym świecie. 

Wykaz ostatnich lat jubileuszowych  
 Rok Święty 1933 - Jubileusz 

Odkupienia, ogłoszony światu 24 

grudnia 1932 (po raz pierwszy przez 

radio), obchodzony od 2 kwietnia 
1933 do 2 kwietnia 1934 podczas 

pontyfikatu Piusa XI 

 Rok Święty 1950 obchodzony podczas 

pontyfikatu Piusa XII jako Rok 

Pokoju 

 Rok Święty 1975 ogłoszony 23 maja 

1974 przez Pawła VI 

 Rok Święty 1983 ogłoszony przez 

Jana Pawła II 6 stycznia 1983; 
obchodzony z okazji Jubileuszu 

Odkupienia w dniach 25 marca 1983 - 

22 kwietnia 1984. 

 Rok Święty 2000 ogłoszony 29 

listopada 1998 przez Jana Pawła II 

jako Wielki Jubileusz dwóch tysięcy 

lat chrześcijaństwa 

 Rok Święty 2008 ogłoszony 28 

czerwca 2007 przez Benedykta XVI 
jako jubileusz dwu tysiąclecia 

narodzin św. Pawła Apostoła[1] 

Jubileusze Nadzwyczajne  
Oprócz Lat Jubileuszowych w kościele 

obchodzone są Jubileusze Nadzwyczajne, 

ogłaszane przez papieża i dotyczące tylko 

określonego obszaru. Dla Polski 

ogłoszono dwukrotnie taki jubileusz: 

 ogłoszony przez Pawła V w dniu 10 
października 1609 jako wezwanie do 

modlitw za Polskę 

 ogłoszony przez Innocentego XI w 

dniu 11 sierpnia 1683 wzywający o 

pomoc w walce z wojskami tureckimi 

(przed odsieczą wiedeńska) 
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Dobrze jest mieszkać w parafii, 

dzielnicy czy osiedlu, które ma własne 

pismo o własnych sprawach. Niewielu ma 

takie szczęście. Nielicznym też 

parafialnym – albo osiedlowym czy 

dzielnicowym – pismom w Polsce udało 

się dotrwać do pięćdziesiątego numeru i w 

dobrej kondycji ruszyć w drogę do 

setnego. Dlatego jako skromny zewnętrzny 

dostarczyciel tekstów do kilku ostatnich 

wydań – i to nieregularny – mogę 

pogratulować całej Redakcji i wszystkim 

Czytelnikom, bez narażania się na zarzut, 

że sam sobie klaszczę. 

Myślę jednak, że pięćdziesiąty numer 

to znakomita okazja do kolejnego kroku w 

poszerzeniu możliwości pisma. Nie chodzi 

o to, żeby było większe albo wychodziło 

częściej. Może tak być, jeśli pojawi się 

więcej spraw i więcej tekstów, ale nie to 

jest najważniejsze. 

W Polsce takie lokalne pisma jak 

nasze przestały wychodzić po 1 września 

1939 roku  

i nie wychodziły przez następne 

pięćdziesiąt lat. Wszystkie doświadczenia 

tych pism zostały przez pół wieku 

zapomniane, czytelnicy muszą od nowa 

zastanawiać się, czego od swojego pisma 

oczekują, redakcje, co mogą im dać. 

Tam, gdzie ciągłość nie została 

zerwana – w Ameryce albo w Skandynawii 

– w pismach podobnych do naszego 

oprócz opracowanych przez redakcję 

wiadomości, są informacje o sprawach 

codziennych i zwykłych nadsyłane przez 

czytelników. Bo pismo parafialne daje 

szanse nie tylko na to, żeby redakcja 

dzieliła się z czytelnikami tym, co wie, ale 

również na to, żeby każdy mieszkaniec 

mógł podzielić się z sąsiadami tym, co 

uzna za tego warte. 

Ktoś potrafi upiec wyjątkowo 

smakowite ciasto, ktoś inny umie 

wyhodować w ogrodzie  kwiaty  

piękniejsze od innych albo jakieś rzadkie 

warzywo czy owoc, niechże o tym napisze, 

poda przepis czy sposób. Jeszcze ktoś inny 

może zechcieć opowiedzieć o czymś, co 

gdzieś – daleko albo blisko – zobaczył  

jako jedyny z parafii, może opowiedzieć o 

sukcesach własnych albo dziecka, poprosić 

o radę, zachęcić do czegoś, co uważa za 

ważne albo właściwe. 

Duże czasopisma, miejskie, regionalne 

albo krajowe mają nad biuletynem 

parafialnym przewagę pieniędzy, nakładu, 

liczy zawodowych dziennikarzy. Ale 

pismo parafialne ma nad nimi tę przewagę, 

że tylko w nim znajomi mogą pisać dla 

znajomych, sąsiedzi dzielić się z sąsiadami 

tym, czym mogą i czym chcą. 

To jedyne takie miejsce, więc 

pięćdziesiąty pierwszy numer – bo 

przecież nadejdzie po tym – może być 

znakomitą okazją, żeby właśnie to zacząć. 

Tylko że to już nie zależy od redakcji, a od 

tych wszystkich osób, które pismo czytają.  

Kto z Czytelników będzie pierwszy? 

Wojciech Jankowski  
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Zająłem się wydawaniem Biuletynu po 

zapisaniu się do Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Diecezji Legnickiej w 1998r. Do 

Stowarzyszenia wstępowałem z mieszanymi 

uczuciami, gdyż nie wyobrażałem sobie wtedy, 
co ciekawego może robić jakieś katolickie 

stowarzyszenie na niewielkim, podmiejskim 

osiedlu….  
Okazało się jednak szybko, ze działalność 

może być ciekawa i pożyteczna, a moją działką 

stało się redagowanie Biuletynu. I tak jest do 

dziś. Przyzwyczaiłem się do tej pracy. Nowy 
numer piszemy z reguły 4-6 razy rocznie, 

zależnie od potrzeb i możliwości, czasem  

i ochoty. Dawniej przygotowanie gazety 
angażowało więcej naszego wspólnego czasu. 

Jedna osoba pisała, druga coś malowała lub 

wycinała jakiś obrazek, ktoś inny w tym czasie 

wertował jakąś ciekawą książkę lub gazetę, albo 
telefonował… prawie jak w redakcji. Czasem 

zamiast pisać rozmawialiśmy, a stron nie 

przybywało. 
Z biegiem lat jednak doszło do większej 

specjalizacji. Dzięki Internetowi można znaleźć 

sporo materiałów w „sieci”, a przy okazji wysłać 
Biuletyn do sprawdzenia kolegom i koleżankom 

z Redakcji bądź otrzymać obiecane teksty lub 

zdjęcia. Nie ma potrzeby wspólnego siedzenia 

nad kolejnymi numerami, wystarczy wysłać 
tekst e-mailem i czekać na odpowiedź. 

Spowodowało to jednak, że obecnie 90% pracy 

wykonuję ja, „naczelny”. Powielaniem na 
kserografie zajmuje się zwykle p. Lodzia Husak. 

Ryszard Sos pisze kalendarium i przeprowadza 

wywiady, a jego małżonka Krysia, zwykle 
redaguje kącik kuchenny. Ksiądz Jerzy 

zamieszcza „Duszpasterską Tekę”, gościnnie 

pisują panowie Wojciech Jankowski i Jacek 
Jakubiec. Chętnie pisuje także pani Kazimiera 

Dąbrowska. Ładne wiersze zamieszczała 

dawniej p. Ola Babska, a jej mama również 

nadsyłała porady kulinarne i zdrowotne. W 
zdjęcia zaopatruje nas często pan Jan Foremny. 

Przepraszam, jeśli kogoś pominąłem, 

znaczy to, że dawno nie pisał dla Biuletynu. Te 
lata „pracy” w Gazecie Parafialnej zmuszały 

mnie często do poszukiwania „ciekawych 

tematów”. Najpierw nie było to łatwe. Czasem 
ów temat pojawiał się po wydaniu Biuletynu i 

było żal, że za późno. Doszedłem do 

przekonania, że dla Katolika problematyka 

Boga, Kościoła, Ojczyzny i ludzi są 
nierozerwalne i trzeba nastawić się na ten zakres.  

Uważam, że nie można być dobrym 

Katolikiem i być obojętnym na to, co dzieje się 
w Kościele i w kraju. Stąd takie są moje 

artykuły. Wiem, że teksty bywają nieporadne i 

za to również przepraszam Szanownych 
Czytelników. Pragnę jeszcze raz zachęcić 

Państwa, piszcie do nas, dzielcie się Waszymi 

poglądami, spostrzeżeniami, prezentujcie swoje 

poglądy.  
Jakie są plany, a może marzenia na 

przyszłość? Wytrwać, ale to za mało, 

powiększyć grono autorów, poprawić szatę 
graficzną i technikę wydruku. Poprawić jakość 

artykułów. Trwają także prace nad zmianą 

naszej strony internetowej, mam nadzieję, że do 

końca tego roku będzie to widoczne. Największą 
radością byłoby dla mnie, gdyby nasza 

społeczność otwarła się na Polską i Kościelną 

rzeczywistość. Dzieje się dużo, ale wiele rzeczy 
media przemilczają, a nas to nie interesuje. 

Cieszyłbym się, gdybyśmy więcej korzystali z 

mediów katolickich. Przede wszystkim są one 
zobowiązane do pisania prawdy, a ich poziom 

merytoryczny nie jest gorszy od większości nie-

katolickich mediów, służących nierzadko 

obcym, ponadnarodowym i anty-kościelnym 
koncernom. Kończę z nadzieją na następne, 

lepsze Biuletyny i, że trafią do Państwa gustu.  

 
M. Ludorowski
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Paweł był mi szczególnie bliski. 

Traktowałam Go jak własne wnuki, z 

którymi się przyjaźnił. Od ich I Komunii 

Świętej, kiedy to w prezencie dostali 

komputer /rok 2002/, Paweł pomagał im 

poznawać tajniki tego urządzenia. Robił to 

z chęcią i bezinteresownie. Znał się na 

tym.  

Przyszedł dla Niego trudny czas, gdy 

rozpoczął studia na politechnice. Miał to 

nieszczęście, że o wielu pojęciach 

matematycznych w szkole średniej nie 

słyszał. Pochodne, całki, macierze były dla 

Niego czymś zupełnie nowym, nieznanym. 

Wstąpił do mnie z prośbą, bym mu 

pomogła mówiąc - jak pani mi nie pomoże, 

to kto mi pomoże? Spróbowałam i udało 

się. Podziwiałam upór Pawła w dążeniu do 

celu.  

W pierwszym semestrze spędzaliśmy 

razem sporo czasu. Paweł wykorzystywał 

komputer, dzięki któremu kontaktował się 

z kolegami, dzielił się z nimi tym, co sam 

zrobił. W drugim semestrze już mojej 

pomocy nie potrzebował. Radził sobie 

sam. Pierwszy rok studiów zaliczył bez 

większych problemów.  

O Jego śmierci /zmarł w niedzielę/ 

dowiedziałam się z ust wnuka Piotrusia w 

poniedziałek przed wieczorem. Łamiącym 

się głosem zakomunikował mi tę okropną 

wiadomość. Zrobiła ona na mnie ogromne 

wrażenie. Natychmiast pomyślałam o 

Marysi - Jego matce. Została zupełnie 

sama, wychowywała Pawła bez jego ojca, 

jej rodzice i brat nie żyją. Siadłam na 

rower i pojechałam do niej. Poznałam ją w 

1965 roku, gdy rozpoczęłam tu pracę jako 

jej nauczycielka. W pierwszym semestrze 

studiów Pawła kontaktowałyśmy się kilka 

razy. Czułam, że muszę być z nią. 

Opowiedziała mi o okolicznościach 

śmierci Pawła. Na drugi dzień sąsiedzi 

pytali mnie, co wiem na ten temat.  

Telefonicznie poinformowałam o 

śmierci Pawła naszych pielgrzymów 

zbliżających się do Częstochowy prosząc 

ich o modlitwę w intencji zmarłego, a 

szczególnie o siłę przetrwania dla jego 

mamy. Wraz z księdzem Mariuszem - 

znamy go wszyscy - modlili się w drodze 

na Jasną Górę. Modlili się i płakali. 

Deklarowali pomoc. Dowodem szacunku 

dla zmarłego ministranta były wieńce od 

sąsiadów, od kolegów z gimnazjum i 

technikum, a następnie intencje mszalne od 

parafian, dwukrotnie od ministrantów, od 

chrzestnych, od przyjaciół Pawła i Jego 

mamy. W Jego ostatniej drodze zarówno 

na mszy świętej w kościele, jak i na 

cmentarzu było nas dużo. Grób pokryły 

wieńce, ogromna ilość wiązanek kwiatów. 

Wokół ustawiono mnóstwo zniczy. Gdy 

przychodzę na cmentarz, na Jego grobie 

palą się wciąż nowe znicze.         

   
Wspominała pani Kazimiera Dąbrowska. 
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Jesieo to czas zbiorów, zapasów, ich przechowywanie, no i oczywiście przetwarzanie. 
Moim faworytem już od dwóch sezonów jest cukinia. Mam wiele pomysłów na różne potrawy  
z cukinii, ale dzisiaj chciałabym się z paostwem podzielid odkryciem kuzynki mojego męża z jego 
ukochanych stron, podkarpackiego Szówska koło Jarosławia. Od razu wypróbowałam jej pomysły  
i dostosowałam do swojego smaku. Tym odkryciem jest ketchup z cukinii. Podam wersję 
podstawową, ale jak paostwo zapewne się domyślają istnieje nieprzeliczona wprost liczba 
modyfikacji tego przepisu /każdy z nas ma przecież inny smak i wymagania/ i w tym przypadku mamy 
duże pole do popisu i uaktywnienia się naszej wyobraźni kulinarnej. Cukinia jest bowiem warzywem o 
wyjątkowej wręcz zdolności łączenia i przyswajania sobie różnych przypraw.  
 
Wersja podstawowa: 
3 kg cukinii 
1 kg cebuli 
0,80 dkg cukru 
1 szklanka octu 
1 łyżka płaska pieprzu czarnego zmielonego 
2 łyżki papryki słodkiej  
1 łyżka curry 
3 łyżki soli 
2 słoiczki przecieru pomidorowego 0,45 l 
 
Cukinię obrad ze skórki, pokroid w kawałki 2-
3 cm - posolid dwoma łyżkami soli i odstawid 
do czasu aż puści sok. Następnie sok 
odcisnąd a cukinię  przełożyd do rondla, dodając pokrojoną cebulę - nie musi byd drobno posiekana - 
dosolid pozostałą trzecią łyżką soli i zagotowad przez chwilę, dodając pozostałe przyprawy oraz 
przecier pomidorowy. Odstawid do lekkiego przestygnięcia  a następnie partiami miksowad i 
przekładad do słoiczków różnej wielkości w zależności od potrzeb. Na tej bazie podstawowej można 
sobie poeksperymentowad. Moja najlepsza wersja ketchupu to jest z dodatkiem czosnku i świeżej 
bazylii. Co roku wysiewam bazylię w naszej małej szklarni i mam jej na tyle, że wystarcza jej na 
przetwory. Czasami dodaję zmiksowane jabłka i robię wersję ketchupu dla dzieci. Naprawdę warto 
spróbowad. 
  

Smacznego życzy Krystyna Sos 
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Jesteśmy coraz bardziej zdezorientowani w 

tym współczesnym świecie bez wartości lub 

pseudo-wartości. Mylone celowo są i zacierane 

rzeczy oczywiste dla człowieka uczciwego. 

Choćby pojęcie winnego i pokrzywdzonego 

czy też mówiącego prawdę i kłamcy. 

Weźmy pod uwagę chociażby ostatnią 

aferę hazardową: 

Zamieszani w korupcję okazali się 

bezspornie politycy partii rządzącej, ale jednak 

rządzący przekonują nas, że wina tych osób 

jest niczym w porównaniu z winą, jaką 

popełnił szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, który ośmielił się te osoby 

wykryć i zgodnie z prawem zawiadomił o tym 

premiera. Jego wina musi być większa, bo 

chyba za dużo wykrył i  zatrząsł wizerunkiem 

partii rządzącej. Pani Minister od korupcji nic 

zaś w tej sprawie nie wykryła i póki co włos jej 

z głowy nie spadł. Czyli najbardziej tu winny 

jest wspomniany Szef CBA i musi odejść ze 

swej funkcji. Niech go zastąpi ktoś mniej 

spostrzegawczy… A tak, między nami, jeśli 

nowy szef, nie daj Boże coś wykryje, a afer 

chyba mamy sporo, to co? Zostanie znów 

odwołany?  

Przypomnijmy kuriozalny werdykt sądu w 

Katowicach, na mocy którego redaktor gazety 

„Gość Niedzielny” został osądzony winnym 

wyrządzenia krzywdy p. Alicji Tysiąc, gdyż 

odważył się nazwać zabójstwem to, że pani 

Alicja planowała zabić poczęte w swym łonie 

dziecko, którego urodzenie mogło 

spowodować zagrożenie dla zdrowia matki. 

Czuła się też urażona opiniami, że 

odszkodowanie, jakie poprzednio otrzymała, 

było za to, że nie pozwolono jej zabić 

własnego dziecka oraz, że porównano aborcję 

– zbrodnię na nienarodzonych do hitlerowskich 

zbrodni. Sąd uzasadnił ten werdykt w ten 

sposób, że co prawda prasa katolicka ma prawo 

do wyrażania swej dezaprobaty moralnej 

wobec aborcji, może też nazywać ten zabieg 

zabójstwem, ale tego typu określenia mogą 

padać jedynie w sformułowaniach ogólnych.  

To jest tak, jakbym nie mógł złodziejowi 

powiedzieć: „Jesteś złodziejem”, bo mogłoby 

go to urazić, ale mam prawo mu tylko 

powiedzieć: „Kradzież, jest złem”.  

Na koniec, chociaż przykładów mogę 

podać znacznie więcej, ale nie chcę zbyt 

narazić się tym, co uważają, że nie miejsce w 

takim Biuletynie na sprawy społeczne, które 

nas bolą, wspomnę o kolejnym dla mnie 

kuriozum. Wiosną tego roku obywatele 

Irlandii, jedynego kraju Unii Europejskiej, 

gdzie ważne decyzje o przyszłości podejmuje 

się w oparciu o referendum, naród wyraźnie 

sprzeciwił się wprowadzeniu Traktatu 

Lizbońskiego. Spowodowało to, że wszystkie 

działania podjęte do tej pory, zmierzające do 

jego ratyfikacji, w świetle prawa stały się 

niewiążące na podstawie zasady 

jednomyślności, obowiązującej do tej pory. 

Jednomyślność jednomyślnością, ale wskutek 

nacisków i propagandy a nawet gróźb, 

społeczeństwo Irlandii zostało zmuszone do 

ponownego głosowania. W wymuszonym 

kolejnym referendum w sprawie Traktatu 

Lizbońskiego, ludzie opowiedzieli się tym 

razem za jego przyjęciem. A gdyby odrzucono 

po raz kolejny, to co? głosowaliby do skutku? 

Trzeba dodać, że praktycznie ten sam 

dokument poprzednio odrzuciły w referendum 

Francja  

i Holandia. Gremia rządzące UE dały sobie 

wtedy „czas na refleksję”, ale po niewielkich 

retuszach wspomniany dokument powrócił do 

„głosowania” tym razem jako traktat 

reformujący Unię Europejską. W Polsce nie 

pamiętam dyskusji nad „plusami i minusami” 

ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, a jedynie - 

kto powinien go podpisać. Dziwne to, skoro 

zawiera on rozwiązania mniej korzystne dla 

Polski, niż obowiązujący jeszcze traktat 

nicejski. Nowy dokument próbowano w 

większości krajów UE „przepchnąć” przez 

parlamenty. Może ludzie nie zauważą…. No, i 

udało się. Szkoda tylko, że ci, którzy 

dostrzegają wady tego traktatu, są z uporem 

nazywani eurosceptykami, tak, jakby tylko 

jeden kierunek rozwoju Europy był słuszny 

(tak było za PRLu). A jak to się ma do 

wysokich rzekomo standardów demokracji w 

Unii Europejskiej?  

A w Polsce czy ktoś pytał nas o zdanie w 

tej jakże ważnej kwestii? Sejm pośpiesznie 

zatwierdził traktat, a niektórzy politycy to 

nawet chwalili się, że go nie czytali. Czy to też 

są te wysokie standardy? 

M. Ludorowski 
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