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Zbliża się koniec roku. Roku niełatwego, pełnego starań, pracy, trosk, zmagania się z 

dniem powszednim, sobą, rodziną, współpracownikami…. Dobrze, że pod koniec roku 

zawsze są najpiękniejsze święta, Święta Bożego Narodzenia. Obchodzimy wtedy pamiątkę 

tego, że Niebo zlitowało się nad ludźmi. Zesłało Pocieszyciela, Odkupiciela i Zbawiciela. 

Przyszedł on tu, aby ocalić od zguby tych, którzy uwierzą Jego słowu. Sporo ludzi 

uwierzyło, ale nie wszyscy.  

Dla niektórych te słowa były głupotą i bezsensem, no bo jaki sens ma zwyciężanie zła 

dobrem i wybaczanie wrogom, jeśli lepiej ich zniszczyć?  

Dla innych te słowa były zgorszeniem, no bo jakże Zbawiciel, który miał być królem – 

mógł się narodzić w rodzinie prostego cieśli, w stajni, a z którego powodu wymordowano 

prewencyjnie małych chłopców w okolicy Betlejem.   

Jednak tym, którzy uwierzyli temu Dzieciątku – Słowu, dane zostało życie wieczne. To 

Słowo zmieniło świat. Do dziś jest głoszone aż po jego krańce. Nic nie zdołało Go 

powstrzymać. Bramy piekielne Go nie przemogły. I tak jest nadal.  

W Święta Bożego Narodzenia przypominamy sobie o tym, że trzeba stać się jak dziecko, 

które z ufnością traktuje każdego. Trzeba zapomnieć urazy i wybaczyć krzywdy. Samemu 

też nie krzywdzić. Wtedy Królestwo Boże przybliża się i rośnie w nas.  

Jest coś wielkiego w tych Świętach tak, że zachwyciły one cały Świat. Cały świat oczekuje 

na nie, szczególnie zaś dzieci. Nie tylko z powodu prezentów, ale właśnie ciepła 

rodzinnego, ciepłego domu, śpiewanych kolęd, oczekiwania na pierwszą gwiazdę na 

niebie, większej czułości w rodzinie, często powrotu członków rodziny choćby na krótko 

do domu rodzinnego.  

Przekazujemy w ręce Państwa Bożonarodzeniowy 

numer Biuletynu. Mamy nadzieję, że jego lektura 

będzie pożyteczna. Są tu tematy religijne, społeczne, 

świadectwa, poezja, rozmowy kulinaria, 

wspomnienia, kalendarium,…, słowem każdy coś dla 

siebie znajdzie. W środku zaś – kolorowe strony z 

obrazami Drogi Krzyżowej, jaka niebawem zostanie 

umieszczona w naszym kościele.   

Na dodatek, życzymy, aby każdy Czytelnik znalazł 

w domu jakiś miły prezent pod choinkę oraz, aby 

przyszły rok był rokiem pobłogosławionym przez 

Boga, którego Słowo właśnie przychodzi do swoich.   

 

  
W imieniu Redakcji M. Ludorowski 



  – 3 –Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Nr 51/4/09 

 
 

 

GOŚĆ BIULETYNU 

 Wykorzystując obecność księdza Józefa Lisowskiego, Kanclerza Kurii Legnickiej 
w naszej parafii z okazji corocznych uroczystości odpustowych, kiedy Kościół 

wspomina świętych Apostołów Judę Tadeusza i Szymona, poprosiliśmy naszego 

Gościa o krotką rozmowę. 
Redakcja: Na początek rozmowy poproszę Księdza Kanclerza o przedstawienie 

się… 

Ks. Kanclerz: Nazywam się Józef Lisowski, jestem kanclerzem Kurii Legnickiej 

od siedemnastu lat a więc od chwili powołania Diecezji Legnickiej. Na tę godność 

powołany zostałem przez pierwszego biskupa legnickiego, ks. Tadeusza Rybaka i 

pełnię ją do chwili obecnej.  

R: Mógłby Ks. Kanclerz przybliżyć nam swą funkcję, czym się Ksiądz zajmuje w 

Kurii? 

Ks. Kanclerz: Każda instytucja począwszy od instytucji rodzinnej, a skończywszy na zakładzie pracy, 

układach samorządowych, państwowych opiera się na pewnej strukturze i na pewnym uporządkowanym 

sposobie działania. Diecezja Legnicka powstała w 1992 roku decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Wiadomo, że diecezja to pewne terytorium, w chwili powstania to było ponad 290 parafii, na których 

pracowało kilkuset księży. Kanclerz w diecezji pełni funkcję zarządcy w sprawach admistracyjno - 

prawnych i gospodarczych, żeby użyć porównań wojskowych, jest to taki odpowiednik szefa sztabu. Tak 

się złożyło, że jestem nie tylko księdzem po studiach teologicznych, ale również skończyłem studia 

prawnicze w kraju i za granicą. W dziedzinie prawa udało mi się nawet doktoryzować. Ta wiedza pozwala 

mi na prawne podejście do wielu problemów. 

R: Można prosić o konkretny przykład? 

Ks. Kanclerz: Chociażby powołanie nowej parafii, tutaj na Czarnym. To przygotowanie dokumentów, 

ustalenie granic, podział parafii, mianowanie proboszczów, zmiana proboszczów, księży. Ksiądz Biskup 

jako główny gospodarz podpisuje te dokumenty i je uwierzytelnia, ja natomiast jestem takim prawnikiem, 

który doradza i wnioskuje, mówiąc językiem kolokwialnym jestem człowiekiem od "czarnej roboty". 

R: Czy Ksiądz nie żałuje podjętej decyzji erygowania parafii na Czarnym, jak Ksiądz spostrzega naszą 

parafię? 

Ks. Kanclerz: Waszą parafię znam bardzo dobrze. Z księdzem Jurkiem przyjaźnię się od czasów 

seminaryjnych. Kilka razy byłem tu u was prywatnie, byłem u was, gdy trzeba było "prostować" granice 

parafii, podejmować decyzje co do wystroju kościoła. Mogę bez zastanowienia powiedzieć, że decyzja ta 

była ze wszech miar słuszna, stanowicie bowiem piękną enklawę, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, 

gdzie sercem jest kościół, stanowicie żywą wspólnotę. Charakterystycznym i godnym podkreślenia dla 

waszej parafii staje się działalność charytatywna. Akcja dożywiania dzieci w szkołach w dzisiejszych, 

trudnych dla wielu czasach, to niezwykle ważna inicjatywa, bez szans na powodzenie bez zaangażowania 

się w nią grupy parafian. Bez tego zaangażowania nie tylko tej grupy nie byłoby tu "żywego" kościoła. 

Mniejszym problemem jest zbudowanie kościoła z kamienia, trzeba sztuki, żeby zbudować kościół z ludzi, 

kościół ducha. Księdzu Jurkowi to się udało, czego dowodem są chociażby te uroczystości, w których 

uczestniczę i ich oprawa. 

R: Na dzisiejszej mszy świętej odczytał Ksiądz dokument, w którym biskup legnicki Stefan Cichy mianuje 

naszego Proboszcza Ks. Jerzego ojcem duchowym dekanatu Jelenia Góra Wschód. Mógłby Ksiądz 

powiedzieć nam, co ta funkcja oznacza i na czym teraz będą polegały obowiązki naszego Proboszcza?  

Ks. Kanclerz: W naszej codziennej działalności kapłańskiej jesteśmy spowiednikami, ojcami duchowymi, 

przewodnikami, proboszczami, wikarymi. Tym jesteśmy dla ludzi. W którymś momencie musiało paść 

pytanie - dobrze, ale kto pracuje nad tymi księżmi, nad proboszczami, nad wikariuszami, dziekanami, kto 

nad nimi sprawuje pieczę duchową? Aby pracować z ludźmi, rozumieć ich, trzeba być razem z nimi, żyć z 

ludźmi, ale też trzeba ten proces budowania wiary, tego dążenia do świętości wzmacniać. l dlatego ksiądz 

biskup wśród księży najbardziej doświadczonych mianuje ludzi, którzy potrafią i chcą do tego czy innego 

księdza dotrzeć. Chciałbym, aby to, co teraz powiem, zostało napisane. Wasz ksiądz Proboszcz jest 

człowiekiem wyjątkowym, gdyż jest naznaczony stygmatem cierpienia, stygmatem choroby, nie bójmy się 

tego powiedzieć, na swój sposób takim stygmatem odchodzenia, czyli śmierci. To, że żyje, to że 

funkcjonuje, to że daje z siebie, to ta perspektywa choroby jest niesamowicie ważna. My często 

rozmawiamy i ta jego perspektywa, inna perspektywa powoduje, że zauważa więcej i dlatego, jako ojciec 
duchowy - jest w stanie pomóc i księżom, i ludziom świeckim. On ma tę perspektywę i może stać takim 

starszym bratem i powiernikiem dla wielu.  

R: Bóg zapłać księdzu za rozmowę. Szczęść Boże! 
Z Kanclerzem Kurii Legnickiej księdzem Józefem Lisowskim rozmawiał Ryszard Sos 
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W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowano kongres na temat 
zadań mediów katolickich. Mówiono tam m.in. o zadaniach, jakie należy stawiać dziennikarzom 

katolickim. A są to najwyższe pod każdym względem wymagania. Jeśli dziennikarze chcą zachować 

swoją tożsamość, muszą tym standardom sprostać, wyłamując się z nurtu dehumanizacji, nihilizmu i 
poprawności politycznej, który zagarnia kolejne przestrzenie debaty publicznej. - Ludzie wierzący 

mają prawo do usłyszenia krytycznej oceny tego, co nie jest zgodne z głosem Chrystusa, co nie jest 

zgodne z prawdą, co jest trucizną, a nie pożywieniem, co jest niszczeniem, a nie budowaniem - 

powiedział prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej ks. kard. Zenon Grocholewski do 
uczestników II Międzynarodowego Kongresu "Media katolickie na świecie i w Polsce - szanse i 

zagrożenia", który zorganizowano w Toruniu w dniach 21-22.11.2009r. Imprezie patronował "Nasz 

Dziennik". 

 

W obradach brali udział najwybitniejsi 

naukowcy z pięciu kontynentów specjalizujący się 

w tematyce medialnej oraz znani dziennikarze z 

całego świata. /…/ Sytuacja i misja mediów 
katolickich inaczej wygląda w krajach 

antykatolickich (takie doświadczenia ma 

chociażby dr William Oddie, dziennikarz 

pracujący przez wiele lat w brytyjskich 
czasopismach), a inaczej w krajach o długiej 

tradycji katolickiej. Jeszcze inaczej w Afryce. Ale 

problemy są wszędzie. 
/.../ Promocja godności osoby ludzkiej i 

przekaz prawdy to dwa główne zadania, jakie stoją 

przed mediami w służbie Kościołowi. Formą 

przekazu nie powinny one w niczym ustępować 
innym środkom społecznego komunikowania. O 

takiej właśnie ich roli mówił ks. kard. Zenon 

Grocholewski, prefekt watykańskiej Kongregacji 
Edukacji Katolickiej, który połączył się z 

uczestnikami kongresu drogą satelitarną. - Troska 

o to, aby w mediach była ukazywana integralna 
wizja osoby ludzkiej, poszanowanie jej godności 

od poczęcia aż po naturalną śmierć, nie jest 

niczym innym jak tylko urzeczywistnieniem głosu 

Chrystusa, który wciąż woła w obronie uciskanych 
i pokrzywdzonych – zaznaczył ks. kard. 

Grocholewski. Ksiądz kardynał podkreślił, że głos 

Chrystusa planowo jest zagłuszany i 
zniekształcony. Stąd nie jest przypadkiem, jak 

tłumaczył, że właśnie media autentycznie 

katolickie, "demaskujące zło i fałsz lansowany 

przez media dalekie w swych założeniach od 
nauczania Kościoła", są najsilniej atakowane i 

wiele się robi, aby je zniszczyć.  

/…/ Jako przykład niekorzystnych tendencji 
mediach katolickich podano Australię, gdzie 25 

proc. ludności deklaruje się jako katolicy, ale tylko 

15 proc. z nich chodzi do kościoła, a media 
katolickie przestały iść pod prąd. Duża ich część 

uległa lewicowej ideologii i ślepo ją propaguje, 

przerabiając Kościół na swój obraz. Stąd trudno się 

spodziewać, by posługując się szyldem 
katolicyzmu, rzeczywiście go broniły. 

Dziennikarka "The Sydney Morning Herald" 

Miranda Devine podała na to kilkadziesiąt 

przykładów z ostatniego tylko miesiąca, cytując 

tytuły publikacji prasowych, m.in. z "Eureka 
Street", które świadczą o popieraniu przez 

"postępowych reformatorów" legalizacji układów 

homoseksualnych, rozwodów, aborcji opłacanej z 
budżetu państwa, eutanazji, pornografii, wolnego 

seksu. Wyraźna jest także chęć forsowania 

święceń kapłańskich kobiet i niezadowolenie z 

decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI o 
umożliwieniu anglikanom powrotu do Kościoła 

katolickiego. /…/. Wzrost liczby powołań nie 

cieszy lewicowych mediów katolickich. - Media 
na Zachodzie ogólnie wyrażają pogląd, że religia 

jest domeną głupców i lunatyków - zauważyła 

Devine. Poszukując przyczyn takiego podejścia, 
stwierdziła, że większość australijskich 

dziennikarzy to konformiści (a także nieobce im 

jest tchórzostwo), którzy utworzyli nową „moralną 

większość”. - W Australii istnieje swoiste napięcie 
pomiędzy społeczeństwem a inteligencją, która 

zdominowała media - tłumaczyła Devine. Media 

prawdziwie katolickie, zaszczepiające wartości 
chrześcijańskie w rodzinach (np. "Annals", "Anno 

Domini 2000"), są w tym kraju w mniejszości, ale 

zasięg ich oddziaływania się poszerza, m.in. dzięki 
bezkompromisowej postawie metropolity Sydney 

ks. kard. George'a Pella, który konsekwentnie i z 

talentem przeciwstawia się nowej formie 

totalitaryzmu. /…/W państwie, gdzie teoretycznie 
wolność słowa jest zagwarantowana, ogranicza się 

ją w imię osiągania "kompromisu". Lewicowe 

organizacje ekologiczne bardzo pilnują, żeby 
któryś z dziennikarzy przypadkiem nie miał nic 

przeciwko tezie o wpływie globalnego ocieplenia 

na pożary lasów. Miranda Devine sama została 

pozwana w takiej sprawie i ją przegrała.  
W wielu krajach europejskich sytuacja 

polityczna nie sprzyja rozwojowi mediów 

katolickich. Tak jest np. w Hiszpanii, gdzie 
socjalistycznym rządem kieruje José Luis 

Zapatero. Pokazując najbardziej aktualne 

wyzwania, prof. Pablo Pérez López, wykładowca 
Uniwersytetu w Valladolid, w pierwszym rzędzie 

podniósł konieczność usprawnienia finansowania 

tego typu inicjatyw. - To jest zadanie, które czeka 
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na przedsiębiorców katolickich, zasadnicze w 

społeczeństwie, w którym komunikacja jest 
rodzajem wielkiego biznesu. Ale to również jedna 

z ważniejszych odpowiedzialności społecznych - 

uznał.  
Profesor López docenił też wartość taniego 

bądź bezpłatnego korzystania z treści katolickich 

prezentowanych w internecie. Blogi, fora 

dyskusyjne, portale pozwalają - za pomocą 
stosunkowo niewielkich nakładów - przełamać 

tendencję do ujednolicania opinii. - Pomagają 

stworzyć tkankę opiniotwórczą, skutecznie 
blokującą monopol wielkich mediów 

utrzymywanych przez potęgi finansowe i 

technologiczne - zauważył. Specjalista postulował 

ponadto położenie nacisku na kształcenie 
dziennikarzy katolickich oraz zachęcanie 

pracowników mediów do wzięcia 

odpowiedzialności za urzeczywistnianie własnego 
potencjału. - Od tego, z jaką jakością, inicjatywą i 

odpowiedzialnością rozwiną swoją pracę, zależy 

to, czy ich obecność będzie zaczynem 
chrystianizacji tych aktywności - zauważył 

prelegent z Hiszpanii. Troska o rozwój mediów 

katolickich spoczywa w równym stopniu na 

wszystkich.  
W bardzo trudnej sytuacji znajdują się 

afrykańskie media katolickie, w wielu spośród 53 

krajów kontynentu gnębione przez cenzurę i 
nieustanne kontrole, zmagające się z poważnymi 

trudnościami finansowymi. Ich kondycję 

przedstawiał o. dr Ralph Madu, dyrektor 
sekretariatu Episkopatu Nigerii. 

Wolność prasy to na tym kontynencie wciąż żywy 

postulat. - W Demokratycznej Republice Konga 

jest praktykowana cenzura w mediach. 
Wychodzące gazety prywatne są własnością 

prywatną jedynie symbolicznie, a dziennikarze 

tego kraju mający podjąć praktykę muszą 
zarejestrować się jako członkowie związku 

zawodowego kontrolowanego przez państwo - 

podał przykład wykładowca z Afryki. /…/ 

Stosunkowo największą wolnością w Afryce 
cieszą się - jeśli weźmie się pod uwagę prawo - 

media nigeryjskie. Ale - jak zaznaczył o. Madu - 

cenzorskie działania rządu znacznie ją ograniczają, 
także teza o wolności słowa w praktyce się nie 

broni. Katolickie media na całym świecie są 

opiniotwórcze, wywierają wpływ na decyzje w 
życiu publicznym i prywatnym. Powinno być ich 

więcej (zwłaszcza stacji radiowych i 

telewizyjnych) także w Afryce. Należy zapewnić 

im nowoczesne rozwiązania technologiczne. Stąd 
konieczność kształcenia dziennikarzy zdolnych 

podjąć nowe zadania. /…/ Biorąc pod uwagę 

poziom upadku moralnego, zwłaszcza wśród 
młodzieży, media katolickie w Afryce mają do 

odegrania żywotną rolę, a wobec tego muszą być 

stale mobilizowane do wydajnej i skutecznej 

służby - postulował duchowny. - W krajach, w 
których są wydawane gazety katolickie, są one w 

stanie skutecznie współzawodniczyć we 

wszystkich obszarach publikacji dziennikarskich, a 
przez to oddają nieocenione usługi - podkreślił. Jak 

zauważył o. Madu, dziennikarze katoliccy, 

wypełniając swoje obowiązki, wykazywali zawsze 

wyższy poziom zawodowy, także ci pracujący w 
mediach świeckich. /…/  

Komentarz 

Na tle problemów mediów katolickich na 
świecie można by sądzić, że sytuacja polskich 

mediów katolickich jest bardzo dobra. Nawet jeśli 

jest stosunkowo niezła, pamiętajmy, że toczy się w 

Polsce nieustanna walka o wolność słowa. Z jednej 
strony, absolutnej wolności słowa i przekazu 

domagają się różnej maści „twórcy”, których 

skandalizujące „dzieła” obrażają uczucia religijne 
chrześcijan, powodując nasze protesty, zresztą 

mało skuteczne. Polskie sądy ferują wyroki 

uniewinniające dla tych, którzy obrażają nasze 
uczucia religijne, gdyż jest to uznawane za czyn o 

znikomej szkodliwości. Z drugiej strony stanowcze 

sprzeciwy chrześcijan wobec prób wprowadzenia 

aborcji, eutanazji, uznania związków jednej płci za 
małżeństwo, propagandy homoseksualnej – są 

nazywane przez wpływowe media - językiem 

nienawiści, ciasnotą umysłową itp.  
Mamy w pamięci sprawę o odszkodowanie 

dla p. Alicji Tysiąc, które ma wypłacić gazeta 

katolicka „Gość Niedzielny” za to, że posługując 
się wspomnianym językiem nienawiści stwierdziła, 

że pani Alicja dostała odszkodowanie za to, że nie 

udało się jej zabić swojego dziecka (jej córka 

obecnie ma prawie 10 lat).  
W Stalowej Woli, mieście zagrożonym 

bezrobociem, toczy się spór między burmistrzem z 

SLD a katolicką społecznością o to, że jej 
przedstawiciele ośmielili się postawić krzyż 

wbrew prawu w czasie drogi krzyżowej w intencji 

ludzi zwalnianych z pracy. Jest to krzyż wotywny, 

ustawiony nieopodal drogi, niestwarzający 
żadnego zagrożenia. Ocenia się, że ok. 100 tys. 

takich krzyży stoi w Polsce samotnie lub w 

przydrożnych kapliczkach, w większości troszczą 
się o nie wierni lub instytucje.  

W tym samym czasie w sklepach 

prasowych czy kioskach dostępna jest prasa 
atakująca i ośmieszająca Kościół i wiernych, 

propagująca satanizm, rozpowszechniająca 

oszczerstwa i kłamstwa. Nie ma żadnej 

odpowiedzialności za słowo pisane, zaś 
dochodzenie w sądach prawdy oznacza 

długotrwałe, kosztowne procesy, kończące się 

zwykle umorzeniem lub symboliczną karą dla 
sprawców. W tym samym czasie, są oni w stanie 

napisać kilkadziesiąt podobnych „artykułów”. 
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Szkoda tylko, że znajdują oni stałych 

czytelników, często ludzi wierzących, dzięki 
czemu ich interes kwitnie.  

Wniosek z powyższych faktów jest taki, że 

to my, Katolicy jesteśmy odpowiedzialni za to, 
jaki będzie los Kościoła. Atakuje się nas i 

Kościół – to nic nowego, praktycznie zawsze 

tak było. Tylko teraz jest nam trudniej powziąć 

jakieś działania. Żyje się nam wygodnie, 
dostatniej, wydaje się, że mamy upragnioną 

wolność, półki sklepowe pełne, a do kościołów 

można chodzić bez ograniczeń. Widać jednak 
zagrożenia. Najważniejsze to, próba 

zredukowania naszej wiary do sfery 

indywidualnej. Wierz sobie w domu, ale nie 

obnoś się z tym publicznie, bo możesz kogoś 

urazić. A jeśli urazisz, zaraz pochwycą to 
poczytne gazety. A jeśli nas ktoś urazi, to 

powiedzą złośliwie „nadstaw drugi policzek…” 

albo nazwą „histerykami” itp. Najlepszą metodą 
z naszej strony będzie więc bojkot tego typu 

mediów. Nie ma nic skuteczniejszego niż bojkot 

ekonomiczny. Nie ma lepszej pomocy dla 

mediów katolickich jak ich czytanie i zakup. 
Dziś ocenia się, że udział gazet katolickich na 

polskim rynku to ok. 2-3 % tytułów, podobnie 

wygląda ich udział w sprzedaży.  

 
M. Ludorowski

 
 

Rozmowa z klonem 
 

Wysmukły klonie! Czemu twe listki, 

Czerwonożółte - złociste wszystkie? 

Jakiż to malarz tak cię odmienił, 

Że nie zostawił śladu zieleni… 

A czy nie piękną przybrałem szatę? 

Złote mam listki, jestem bogaty! 

Tylko się smucę, przyjdą przymrozki, 

Opadną listki, tylko gałązki - 

Wiatr zimny będzie targać zuchwale, 

Zima otuli mnie ciepłym szalem. 

I zasnę w bieli, lecz z wiosny wiewem 

Zbudzą mnie ptaków radosne śpiewy. 
Wacław Bajer 1956 

 

 

Odpowiedź 
 

Brzozo, moja brzozo –  

Narzeczono smutna, 

Dzisiaj przyjść nie mogę, 

Potęsknij do jutra. 

 

Przyjdę przed wieczorem, 

Dotknę chłodnym czołem 

Bieli twojej kory, 

Żalów twych wysłucham, 

Wysłucham twych pieśni, 

Choć zazdrosny będzie 

Klon, sąsiad, rówieśnik 

 
Wacław Bajer 1957 
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ŻYCZENIA 
 

Błogosławionych, Spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym roku 2010  

Wszystkim Parafianom i Czytelnikom  

Katolickiego Biuletynu Czarnego 

Składa Ksiądz Proboszcz  

Jerzy Gniatczyk 
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DROGA KRZYŻOWA  

W PRZYGOTOWANIU 
Obrazy są własnością artysty p. Andrzeja Boj-Wojtowicza (jakość została celowo zmieniona) 

 

  
STACJA I STACJA II 
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Zwyczajem lat poprzednich zapraszamy Państwa na Kolędowanie 

Rodzinne w Święto Trzech Króli 6 stycznia 2010 r. Będzie znakomita 

zabawa, radość, ciepło i rodzinna atmosfera. 
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Mam na imię Jadzia i jestem alkoholiczką. 

 

Te słowa 

wypowiedział

am dokładnie 

12 lat temu na 

mitingu AA w 

szpitalu 

psychiatryczn

ym w Warcie. 

Jak ciężko 

było mi 

wypowiedzieć 

te słowa, to 

jeden Pan Bóg 

wie. Przez 

długie lata 

bowiem 

oszukiwałam 

siebie sama i z 

oślim uporem 

twierdziłam, 

że nie mam problemu z alkoholem. 

Tymczasem moje uzależnienie w miarę 

upływu czasu wciąż się pogłębiało. 

Przypominało ruch jednostajnie przyspieszony 

po równi pochyłej. Mój dzień zaczynał się od 

wypicia alkoholu i kończył alkoholem. Całe 

moje myślenie obracało się wokół alkoholu i 

sposobie jego zdobycia. Do czego jest zdolny 

alkoholik, żeby zdobyć coś do picia wie tylko 

drugi alkoholik. Dlatego na oddziałach 

odwykowych często są zatrudniani byli 

alkoholicy {błąd w rozumowaniu, nie ma 

bowiem byłych alkoholików, są tylko trzeźwi 

alkoholicy, alkoholikiem jest się bowiem do 

końca życia}. Z tą prawdą nareszcie się 

pogodziłam jak również z tym, że dla mnie nie 

ma możliwości napicia się najmniejszego 

nawet kieliszka wódki. Dlaczego? 

Otóż dlatego, że mogłoby to spowodować 

ponowne sięgniecie po alkohol, a ja już nie 

chcę przeżywać ponownie tego koszmaru.  

Dlatego teraz będąc szczęśliwą trzeźwą 

alkoholiczką mogę podziękować nieżyjącej już 

niestety mojej mamie i mojej siostrze za to, że 

zmusiły mnie do podjęcia leczenia. To dzięki 

nim wróciłam do społeczeństwa, dzięki nim 

żyję na trzeźwo i na trzeźwo rozwiązuję swoje 

problemy. Teraz to rozumiem i jestem im za to 

głęboko wdzięczna. Teraz, bo w moim 

poprzednim pijanym życiu ,ich walkę z moim 

alkoholizmem widziałam inaczej. Miałam im 

za złe ciągłe kontrolowanie mnie i mojego 

postępowania. Na szczęście mojej mamie było 

dane cieszyć się moją trzeźwością przez osiem 

lat i za to dziękuje Panu Bogu.  

A zaczęło się tak niewinnie od wypicia 

jednego kieliszka wódki z jakiejś okazji 

ważnej. Potem coraz mniej ważnej. Aż 

wreszcie bez okazji, z samej potrzeby picia. 

Aż osiągnęłam dno, swoje dno. Bo każdy 

alkoholik ma swoje dno, które musi osiągnąć, 

by się od niego odbić. I ja też takie dno 

osiągnęłam. Nigdy nie zapomnę dnia, w 

którym wracałam, potwornie zmęczona po 

kilkudniowym piciu do domu i na schodach 

spotkałam 6-letniego wówczas mojego syna. 

Do końca życia nie zapomnę przerażenia w 

jego oczach gdy mnie zobaczył. Zawołałam go 

po imieniu, a on minął mnie bez słowa i 

uciekł. I to był moment zwrotny w moim 

życiu. Z oporami, ale zgodziłam się na 

leczenie. Rozpoczęłam nowy rozdział w moim 

życiu. Teraz wiem, że te sytuacje wymodliła 

moja mama. Wierzę, że to dzięki jej 

modlitwom Bóg postawił wtedy na mojej 

drodze mojego syna, bym mogła zacząć ma 

nowo żyć. W ten sposób zaczęła się moja 

Droga do trzeźwości, którą kroczę  do dziś. 

Nie była ona ani łatwa, ani prosta. Na terapii 

uświadomiono mi ogrom spustoszenia jakiego 

dokonał w moim życiu duchowym alkohol. 

Potrzeba było tych l2 lat trzeźwości, bym 

mogła zacząć mówić o moim problemie z 

ludźmi, którzy tego problemu nie mają.  
Jeżeli chcecie Państwo przeczytać jeszcze o 

moim trzeźwieniu, to proszę dać znać księdzu 

Jerzemu. 

 
Jadzia alkoholiczka 
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KALENDARIUM PARAFIALNE — PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2009  
* 19 października 2009 roku minęło 25 lat 

od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego 

Popiełuszki, kapelana „Solidarności” i 

bojownika o sprawiedliwość, wolność i godne 
prawa polskiego robotnika. Z tej okazji w naszej 

parafii, w niedzielę 18 października wszystkie 

msze święte miary charakter uroczysty. 
Okolicznościowe kazanie, poświecone 

działalności i posłudze Sługi Bożego ks. Jerzego 

Popiełuszki wygłosił świadek życia ks. Jerzego, 
nasz proboszcz ks. Jerzy Gniatczyk. Treść 

kazania przypomnieliśmy w poprzednim 

biuletynie. Podczas tych mszy świętych 

mieliśmy tez możność wysłuchać montażu 
słowno-muzycznego, poświeconemu 

nieodżałowanej pamięci ks. Jerzego, 

przygotowanego i przedstawionego przez 
Krystynę i Ryszarda Sosów oraz Marka 

Niewiadomskiego. Nazajutrz, w poniedziałek 19 

października, w kościele św. św. Erazma i 

Pankracego, na zaproszenie proboszcza tej 
parafii ks. Bogdana Żygadły montaż ten 

ponownie został zaprezentowany na mszy 

świętej, zamówionej przez Zarząd Regionu 
NSZZ "Solidarność" dla uczczenia pamięci ks. 

Jerzego Popiełuszki. Także na tej mszy kazanie 

wygłosił nasz proboszcz ks. Jerzy Gniatczyk i 
wystąpili przedstawiciele naszej Parafii z tym 

samym programem artystycznym.  

* Sobota 24 października była dniem święta 

naszej parafii. W tym dniu, w naszej świątyni 
odbyły się tradycyjne uroczystości odpustowe ku 

czci Patrona naszej wspólnoty, Apostoła św. 

Judy Tadeusza. O godz. 17 rozpoczęła się msza 
święta koncelebrowana przez kilkunastu księży z 

naszego dekanatu, a także dekanatów sąsiednich. 

Głównym celebransem był ks. dr Czesław 
Włodarczyk, dyrektor Legnickiej Caritas. 

Homilię wygłosił ks. Jozef Lisowski, kanclerz 

Kurii Legnickiej /rozmowę z ks. kanclerzem 

zamieszczamy w tym numerze/. Obecni byli 
również obaj jeleniogórscy dziekani: Bogdan 

Żygadło i Tadeusz Dańko. Po mszy świętej, w 

pomieszczeniach dawnej kaplicy i salki 
katechetycznej miała miejsce loteria fantowa 

oraz degustacja wybornych ciast, które upiekły 

panie naszej parafii. Główną wygraną na loterii 

fantowej tym razem była kuchenka mikrofalowa. 
Jak co roku wszystkie losy były pełne. 

Najmłodsi parafianie także mieli swoją loterię. 

Panie Alicja Niziołek i Beata Kubielska 
przygotowały dla nich loterię "sznurkową". 

Wygranymi były zabawki, różnego rodzaju 

pamiątki i bibeloty, które dzieciom sprawiały 
olbrzymią frajdę. Pani Kazimiera Dąbrowska 

przygotowała również stolik, przy którym, 

zachowując dystans do sprawy i z 

przymrużeniem oka można się było dowiedzieć 

o swych, często ukrytych wadach i zaletach 

charakteru i marzeniach. Za przygotowanie i 
poprowadzenie tych imprez w pogodnym 

klimacie zabawy serdecznie dziękujemy paniom 

z Parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, szczególnie paniom Bogusławie 

Babskiej, Jolancie Cymbaluk i Lajli Łoś. 

Dziękujemy także za pomoc młodzieży z 
parafialnego Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży.  

* 1 listopada - dzień Wszystkich Świętych, 

to tradycyjny dzień, w którym myśli podążają ku 
zmarłym z naszych rodzin, sąsiadów, przyjaciół 

Na cmentarzach zapalaliśmy znicze i świece. Ku 

niebu popłynęły z głębi serc nasze modlitwy za 
dusze bliskich, którzy wyprzedzili nas w tej 

wędrówce ku Wieczności. 

* 11 listopada - Święto Niepodległości. W 

naszej świątyni uroczystą mszę świętą odprawił 
Ks. Proboszcz Jerzy Gniatczyk. Jak to staje się 

zwyczajem, członkowie Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich przygotowali okolicznościową 
oprawę święta. Specjalny pokaz multimedialny o 

przyczynach i historii tego święta 

zaprezentowała p. Barbara Ludorowska. Pokaz 
ten uzupełnił montaż poetycko – muzyczny 

przygotowany przez Krystynę i Ryszarda Sosów, 

Mirosława Ludorowskiego oraz Marka 

Niewiadomskiego. Szkoda tylko, że waga i istota 
tego święta nieco zatraca się w świadomości 

parafian, choć na pewno nie jest to tylko 

problem naszej parafii. Powoli 11 listopada staje 
się zwykłym dniem wolnym od pracy i nic 

więcej. Na mszy świętej obecnych było 47 osób, 

co nawet jak na naszą, niewielką parafię jest 
słabym wynikiem. Również wywieszanie flag 

państwowych nie jest naszą mocną stroną. Na 

ulicy Orzeszkowej tylko w 2 /dwóch/ domach 

powiewały flagi narodowe, na ulicy Małej 
naliczyć ich można było 3 /trzy/, na ulicy 

Czarnoleskiej, na odcinku od mostku do kościoła 

ani jednej. Pewien ewenement stanowiła ulica 
Podleśna, gdzie zaobserwować było można już 9 

/dziewięć/ flag. Oczywiście, nikt nie sprawdzał 

wszystkich ulic osiedla, ale podejrzewam, że i 

tam nie było o wiele lepiej. 
* Stowarzyszenie Rodzin Katolickich to nie 

tylko praca dla parafii. To także wspólna zabawa 

i miłe spędzanie czasu we wspólnocie. W 
czwartek 19 listopada kilkunastoosobowa grupa 

członków naszego stowarzyszenia miała okazję 

obejrzeć spektakl, zatytułowany "Nasza klasa" w 
wykonaniu aktorów Jadwigi i Tadeusza Kutów z 

Teatru Naszego w Michałowicach. 
Opr. Ryszard Sos
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Polskie życie polityczne rozgrywa się 

między aferami i sondażami. Afery są drobne, 
przypominają najczęściej te, które opisywał 

Wiech w sądowych felietonach. Tam jakaś 

pani w trakcie dyskusji w okolicach trzepaka 
nazywała sąsiadkę gwadelupą i stawała przed 

Sądem Grodzkim oskarżona przez tamtą o 

naruszenie czci osobistej. Tu jakiś polityk 

mówi coś brzydkiego o innym z 
konkurencyjnej partii albo o całej partii czy 

urzędzie jej podporządkowanym i już stają 

obydwaj w pełnej krasie przed kamerami, 
jeden broniąc obrażonej czci, drugi dowodząc, 

że słownie zaatakowany jest jednak 

Gwadelupą. 
Styl taki upowszechnił się, bo jest 

wygodny dla polityków, bo wygłosić bon mot 

jest znacznie łatwiej niż zrobić coś naprawdę. 

Poza gadaniem można nic nie robić albo 
bezkarnie knocić ustawy, o czym przekonał się 

poseł Palikot. Nie udało mu się wprawdzie 

zmienić państwa na przyjazne, choć obiecywał, 
ale za to zyskał niezwykłą popularność paroma 

błazeńskimi występami estradowymi z 

zastosowaniem rekwizytów. 

Wygodne jest też to dla politycznych 
publicystów, bo zamiast męczyć się analizami 

wystarczy zrecenzować kolejny występ 

polityka. Ponadto publiczność obdarza takich 
komentatorów – a innych niewielu zostało –  

 

 
 

 

 

 
 

wdzięcznością, że zamiast trudnych analiz 

dają do czytania albo słuchania proste oceny 
walorów estradowych gwiazd z ulicy 

Wiejskiej. 

Ogólnie zatem wszyscy mają mnóstwo 
uciechy. A jeszcze na koniec ta lub inna 

redakcja zleca sondaż którejś z firm 

sondowaniem się trudniącym, w gazetach oraz 

na ekranach pojawiają się słupki. I znów 
uciechę ma ten, komu wzrosło, a za to ten, 

któremu spadło popisać się może 

oświadczeniem, że to tylko chwilowe i że 
jeszcze mu wzrośnie. Po czym wszystko 

zaczyna się od początku. 

Szkoda tylko, że ludzie poważnie o 

polityce myślący odsuwają się od niej, nie 
chcąc słuchać ani czytać o kolejnych grach w 

Gwadelupę. Czują, że i przez graczy, i przez 

usłużnych komentatorów traktowani sa jak 
głupcy, którym można pokazywać głupawe 

pyskówki i wmawiać, że to polityka. 

Tymczasem polityka to sprawa poważna, 
potrzebna i dobra. Pod warunkiem, że uprawia 

się ją uczciwie.  

Ale właśnie teraz poważna sprawa 

powiązań polityków z przedsiębiorcami 
hazardowymi zamieniana została w kolejną 

pyskówkę spod trzepaka na podwórku. 

Zamiast o tym, kto, jak i za co preparował 
ustawy wszyscy rozprawiają o tym, że dwoje 

posłów zostało usuniętych z komisji i co kto w 

tej sprawie powiedział. Niebawem pojawią się 

sondaże, a potem następna pyskówka.  
I wszyscy zapomną, o co tu chodziło. 

 

Wojciech Jankowski  
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Wielka Brytania, to kraj znany z wysokiej kultury i tolerancji. Jest to miejsce marzeń o lepszym 

życiu także dla wielu Polaków. Tolerancja tamtejsza otwiera się szeroko na wielonarodową i 
wielokulturową społeczność tego kraju, który miał kiedyś wiele kolonii, a teraz ich mieszkańcy mają 
łatwy wstęp na wyspę. Wskutek obcowania z tymi kulturami Brytyjczycy nauczyli się pragmatyzmu. 
Niech sobie poddani wierzą, w co chcą, byle zachowali lojalność i płacili podatki. Wyjątkiem w tej 
mozaice kultur i religii byli i są katolicy. 

  

 
Grafika: MAŁGORZATA KARPIŃSKA 

Właśnie na wniosek pani minister ds. 

Równości Kobiet Izba Lordów planuje 
wprowadzić nowe prawo, zabraniające biskupom 

wszystkich wyznań chrześcijańskich, 

dyskryminacji kandydatów na kapłanów ze 

względu na płeć bądź orientację seksualną. 
 Praktyki wyświęcania takich osób na 

kapłanów lub biskupów w kościołach 

protestanckich są już znane. Doprowadziło to do 
gróźb zerwania stosunków z nimi przez cerkiew. 

Spowodowało to także masowe występowanie 

wiernych i przechodzenie do kościoła 
katolickiego. Sam były premier Tony Blair 

również tak uczynił, chociaż dopiero po 

zakończeniu urzędowania. Niedawno papież 

ogłosił konstytucję apostolską „Anglicanorum 
coetibus”, umożliwiający wstępowanie do 

kościoła katolickiego całych wspólnot 

anglikańskich.  
Wspomnijmy przy okazji postać świętego 

Tomasza Morusa. Był on kanclerzem Anglii, 

miał wielki autorytet, zaufanie króla i majątek. 
W owym czasie (chciałoby się posłużyć stylem 

biblii) król Henryk VIII stwierdził, że znudziła 

mu się jego pierwsza żona i chce się z nią 

rozwieść. Chciał uzyskać na to zgodę papieża, 
ale ten odmówił. Postanowił więc król sam 

działać i ogłosił się głową kościoła w Anglii, 

będąc nadal jej królem. Aby sprawnie rządzić i 
pokonać ewentualny opór wprowadził dwie 

ustawy: akt o supremacji: król jest 

zwierzchnikiem kościoła w Anglii oraz akt o 

zdradzie: kto się sprzeciwia aktowi o supremacji, 
ten jest zdrajcą i zasługuje na karę. Tomasz 

Morus nie chciał uznać króla za zwierzchnika 

kościoła i został skazany na śmierć przez ścięcie. 
Wyrok wykonano 6 lipca 1535r.  

Kościół Katolicki uznał Tomasza Moore’a za 
świętego w 1935r. Jest on patronem polityków i 

mężów stanu. W Brytanii, w pewnym sensie 

powraca dziś sytuacja, jaka miała miejsce za 

czasów Henryka VIII.  
Nie uznasz supremacji prawa świeckiego 

państwa nad prawem kościelnym – poniesiesz 

karę. Dziś w humanistycznej Europie nikt na 
śmierć nie skazuje, ale kary pieniężne, konfiskata 

lub więzienie znów czekają głównie na 

Katolików, tych którzy nie podporządkują się 
decyzji władz świeckich, podjętej oczywiście w 

imię praworządności, demokracji i praw 

człowieka.  

Brytania i Hiszpania wiodą dziś w Europie 
prym w walce z Kościołem Katolickim. Wkrótce 

być może dołączą do tej walki inne kraje. Lobby 

międzynarodowe postanowiło wypowiedzieć 
kolejną wojnę religii. Właśnie Trybunał Praw 

Człowieka w Strasburgu nakazał rządowi Włoch 

zapłacenie mieszkającej tam Fince 5 tys. euro za 

„straty moralne”, gdyż jej dziecko uczęszcza do 
szkoły publicznej, której w salach lekcyjnych 

wisi krzyż…. Nie są to straty spowodowane 

przez mobbing, ani przez złośliwe uwagi wobec 
osoby obcej narodowości, tylko przez wiszący 

spokojnie krzyż. Oto przykład jak niewielka 

mniejszość potrafi sterroryzować większość 
chrześcijańską. Czy idąc śladem tej decyzji 

będziemy musieli ściągnąć krzyże np. z kościoła 

Mariackiego w Krakowie, bo przeszkadza to 

turystom z Anglii, muzułmanom lub buddystom?  
  Nie jest to pierwsza wojna z Kościołem. 

Były już krwawe rewolucje i wojny domowe 

francuska, bolszewicka, wojna domowa w 
Hiszpanii, Meksyku, rządy komunistów po II 

wojnie światowej. Były już utopijne ustroje 

budowane bez Boga. Wszystkie okazały się 
okrutną fikcją, zwracającą się przeciw 

człowiekowi. Próbują budować następną… 

My, w Polsce musieliśmy bronić wiary przez 

ostatnie 200 lat z okładem. Mamy w tym 
wprawę. Dziś, cieszymy się wolnością religijną, 

ale musimy cały czas jej bronić.  Walka z 

krzyżem toczy się bez przerwy. Od naszej 
postawy zależy czy nasze dzieci będą mogły 

korzystać z należnego im naturalnego prawa do 

publicznego wyznawania wiary w Boga.  

 
M. Ludorowski



 
 

Na Wieczerzę Wigilijną czy też Święta Bożego 
Narodzenia, każda gospodyni stosuje swoje sprawdzone 
przepisy, natomiast w trakcie dnia jeszcze przed 
Wieczerzą ze spożywaniem posiłków bywa różnie. W 
czasie gorączkowych przygotowań brakuje nam czasu na 
specjalne gotowanie. Dlatego chciałabym zaproponować 
do wyboru dwa bezmięsne ciepłe posiłki, które w naszej 
rodzinie cieszą się uznaniem, bo choć proste, są bardzo 
smaczne. 
 

 

ZIEMNIAKI PIECZONE Z CZOSNKIEM I OLEJEM 

 

Składniki : - ziemniaki, czosnek, olej, sól. 

- Ziemniaki jednakowej wielkości obrać i przekroić na połówki, 

w ilości potrzebnej do ułożenia płaskiej blachy - upiec w piekarniku w 180  C,  na 

kolor frytek.  

- Do blaszanej lub żaroodpornej salaterki wlać oleju około 3 do 4 mm, wycisnąć 

przez praskę obrane z łupinki ząbki czosnku w ilości lubianej przez domowników. 

- Upieczone ziemniaki prosto z blachy wrzucamy do salaterki, wszystko solimy, 

mieszamy z oliwą i czosnkiem i pozostawiamy w gorącym ale już wyłączonym 

piekarniku na około 5 minut, po czym podajemy na gorąco. Chciałabym 

zaznaczyć, że smak tej potrawy zawiera się w dużej ilości czosnku, ale każdy 

powinien wypróbować według własnego smaku. 

 

ZIEMNIAKI W MUNDURKACH Z CEBULĄ I OLEJEM 
 

Składniki: ziemniaki, cebula, olej, sól, pieprz czarny zmielony. 

- Ziemniaki ugotować w mundurkach w ilości dowolnej. Obrać ze skórki jeszcze 

gorące, jak tylko uda się nam utrzymać w ręce.   Pokroić w kostkę trochę grubszą 

niż na zupę.  

- Do żaroodpornego naczynia wlać milimetr lub dwa oleju, włożyć pokrojoną cebulę 

według smaku, posolić, popieprzyć i wymieszać wszystko razem. 

Podawać na gorąco, jeżeli trochę przestygnie można podgrzać w kuchence 

mikrofalowej lub w piekarniku, który przynajmniej u nas w wigilię cały czas jest 

nagrzany, bo od rana coś się w nim piecze. 

- Ta potrawa jest bardzo wygodna, ponieważ może stanowić samodzielny ciepły 

posiłek, jak również można je podawać ze smażoną rybą lub ze śledziami w każdej 

postaci. Szczególnie ze smażoną rybą smakują wybornie. Nie wymagają   

dodatkowo sałatki, ponieważ same smakują jak sałatka. 

 

 

         Smacznego życzy Krystyna Sos 
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NA KONIEC PORADNIK AMERYKAŃSKI: JAKI PREZENT KUPIĆ NA ŚWIĘTA 

 

Dziecku:  
To proste. Nigdy nie musisz łamać sobie głowy, co kupić dzieciom, ponieważ one 
powiedzą ci same dokładnie, czego chcą. Spędzają całe miesiące, zapoznając się z 
tysiącami odpowiednich przedmiotów, oglądając filmy rysunkowe przerywane 
reklamami. Należy jednak dokładnie upewnić się, aby dzieci otrzymały dokładnie to, 
o co proszą nawet, jeśli nie zgadzasz się z ich wyborem. Jeśli twoje dziecko chce np. 
dostać latająca świnkę Emmę lub robota kick-boksera, to lepiej niech to dostaną. 
Może Was to martwić, że taki prezent rozbudzi agresywne zachowanie u Waszych 
pociech, ale, uwierzcie mi, skąd wiecie, jakie anty-społeczne tendencje spowodujecie 
u Waszych dzieci, jeśli nie otrzymają one tego, co były pewne, że dostaną pod 
choinkę…  

Mężczyźnie:  
Mężczyźni zachwycają się prawie każdą niepotrzebną rzeczą. Dlatego tak popularne 
są elektryczne otwieracze do konserw, więc kupowanie dla prezentów dla 
mężczyzny jest całkiem łatwe. Jednak nigdy nie kupujcie im ubrań. Mężczyźni 
zawsze sądzą, że mają już wszelkie ubrania, jakie kiedykolwiek mogą im być 
potrzebne.  Dlatego nowa koszula bądź sweter tylko ich zdenerwują. Na przykład, 
twój codzienny mąż ma już 8 krawatów, ale nosi najwyżej trzy z nich. Już zdążył się 
nauczyć metodą prób i błędów że, jeśli nosi pozostałe 5, jego żona powie mu, że ma 
zły gust. ("Chyba nie założysz tego krawatu do tego garnituru, nieprawdaż, 
kochanie?"). Dlatego zawęził on zbiór możliwych do użycia krawatów do tych trzech 
bezpiecznych, w których przechodził ostatnie kilkanaście lat bez złośliwych uwag. 
Jeśli kupisz mu nowy krawat, Twój mąż, co prawda będzie udawał, że się cieszy, ale 
w głębi duszy, będzie zły.  
Jeśli chcesz kupić mężczyźnie coś praktycznego, pomyśl o nowych oponach. Już nie 
raz chętnie zamieniłbym wszystkie prezenty świąteczne na nowy zestaw opon.  

Dave Barry, "Christmas Shopping: A Survivor's Guide" 
 

P.S. Wspomniany doradca handlowy nie odważył się powiedzieć, jaki prezent kupić 
kobiecie. Zaryzykuję i dam jedną radę. Niech będzie to wspólnie wybrana i 
uzgodniona rzecz. Co prawda, kobiety lubią też być zaskakiwane, ale trzeba umieć 
ich słuchać (mi to czasem nie wychodzi). Może się bowiem okazać, że będziemy 
biegli do sklepu wymienić prezent na inny… 

M. Ludorowski 
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