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WSTĘP 
 

Mamy dobrą passę 

wydawniczą. Coraz więcej 

autorów tekstów i coraz 

ciekawsze tematy. Również 

częściej drukujemy. W 

niniejszym Biuletynie 

poruszamy sprawy kościelne, 

lokalne i ogólne. Co zatem 

zawiera Biuletyn?  

Relację z marszu dla życia – inicjatywy ogólnokrajowej środowisk Kościoła. 

Również w Jeleniej Górze się odbył. Aktywnym organizatorem było „Karkonoskie 

Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego”, o którego pierwszym roku 

działalności również piszemy. Teksty i zdjęcia nadesłał Konrad Przeździęk.  

Dorota Hamowska relacjonuje ostatnie wydarzenia na osiedlu. Mamy nowa 

dzielnicową (tak, chodzi o Policję). Również coś się ruszyło z budową dróg… 

Jacek Jakubiec próbuje nam wytłumaczyć jak wygląda skomplikowana ostatnio 

sytuacja na Dworze Czarne po próbie przejęcia tego obiektu przez osoby szukające 

łatwego zysku.  

Nasz Biuletyn ma 15 lat. (Myślę, że nawet więcej), ale w nagłówku podajemy rok 

1998, niech więc tak zostanie. Ryszard Sos wspomina pierwsze lata i nasze 

doświadczenia wydawnicze.  

Piotr Wilczyński spotyka się z ciekawymi ludźmi. Efektem tego są wywiady. 

Ostatnio rozmawiał z Japonką, Michiko, teraz spotkał Adama. Nie będę dalej 

zdradzał… 

Wreszcie i ja dorzucam swoją „cegiełkę” pisząc o „wojnie na filmy”. Istotnie, jest 

coś niepokojącego, że zaczynamy się kłócić o polską historię. Do niedawna 

przynajmniej wiedzieliśmy, że tacy bohaterowie jak Westerplatczycy, to był ktoś, 

kim możemy się szczycić przed innymi narodami. Teraz pojawiają się polskie (!) 

filmy próbujące ich postawić w gorszym świetle. Niestety, za państwowe 

pieniądze(!) Podobnie próbuje się wmówić fałszywy obraz historii mordu Żydów w 

Jedwabnem. Na film „Pokłosie”, którego absolutnie nie polecam oglądać, również 

wydano fundusze państwowe. Na poznanie innych bohaterów – Żołnierzy 

Wyklętych, w ogóle państwo polskie nie dało ani grosza, więc społeczeństwo samo 

finansuje film „Historia Roja”. Polecam jego obejrzenie. 
 

Z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich składamy naszemu Proboszczowi, 

Księdzu Jerzemu serdeczne życzenia sił i Bożej Opieki w trudnym zmaganiu się z 

chorobą i operacjami. Cieszymy się z poprawy stanu i oczekujemy szybkiego 

powrotu do zdrowia i dalszej owocnej posługi kapłańskiej w naszej parafii.  
 

W imieniu Redakcji Mirosław Ludorowski 
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Trzymają Państwo w ręku 67. numer "Katolickiego Biuletynu Czarnego". Niewielu z nas pamięta 

pierwsze numery tego naszego parafialnego pisemka, a chcielibyśmy przypomnieć, że właśnie teraz 

mija 15 lat od ukazania się pierwszego jego numeru. Któż z Państwa pamięta tę chwilę, gdy w czerwcu 

1998 roku, z inicjatywy małej grupy parafian, przy aprobacie i błogosławieństwie Księdza Proboszcza 

pierwszy numer znalazł się na stoliku z prasą katolicką u stóp ołtarza naszej świątyni? Nie był to okres 

apogeum ery komputerowej. Internet także dopiero zaczynał raczkować. Wszystkie nasze strony nie 

znały też drukarek. Były efektem zwykłego kserowania kartek pokrytych w stu procentach tekstami i 

rysunkami naszych parafian. Doskonale pamiętam cykl tworzenia tych stron. Była to ręczna, wręcz 

chałupnicza praca przycinania, klejenia, dorysowywania ozdóbek, szlaczków. Nie było mowy o 

kolumnowaniu tekstów. Nikt tego po prostu nie potrafił zrobić. "Kolumnowanie", chyba takie słowo 

nawet nie istnieje, ale mam nadzieję, że prof. Miodek nie będzie czytał tego tekstu. Może 

"szpaltowanie" będzie słowem właściwszym, chyba tak. Oczywiście nie chodzi mi w tej chwili o 

wymyślanie jakichś neologizmów, ale o uzmysłowienie czytelnikom jak prostymi, wręcz prościutkimi 

sposobami tworzone było nasze pismo. Nie wspominam o jakości tekstów, które były takie same, jak 

sposoby ich publikowania. Cóż, tworzyła je przecież grupa amatorów, nawet nie zapaleńców, bo 

pamiętam jak trudno było namówić do napisania paru słów, ludzi nie mających najmniejszego 

doświadczenia w tworzeniu takich przedsięwzięć. Dopiero później wsparły nas osoby obcujące ze 

słowem pisanym profesjonalnie, że wspomnę tu choćby panów Wojciecha Jankowskiego, Ivo 

Łaborewicza, Jacka Jakubca czy aktualnie Konrada Przeździęka, których teksty przydały naszemu 

pismu pewnej szlachetności i klasy. Dlaczego o tym w ogóle piszę? Otóż chciałbym Wam, naszym 

drogim Czytelnikom serdecznie podziękować za wyrozumiałość popełnianych błędów, po prostu za 

bycie z nami przez tych 15 lat, bo przecież bez Was czytających nie byłoby i nas piszących. Trwajmy 

tak dalej. Zapraszając do lektury przypomnę, że "Katolicki Biuletyn Czarnego" jest pismem parafialnym 

o formule otwartej i każdy z parafian jest mile widziany w gronie osób go tworzących. Namawiam do 

współpracy, czekamy na Wasze głosy, nowe pomysły, grafiki, teksty także poetyckie chowane do tej 

pory w szufladach, a mogące uświetnić nasze pismo. Czekamy na Was. 
Ryszard Sos 

 

 

 
 

 

Po raz pierwszy ulicami Jeleniej Góry 

przeszedł w niedzielę, 2 czerwca 2013 roku, 

Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy – 

inspirowani nauczaniem bł. Jana Pawła II, 

pośród prorodzinnych haseł i takichże 

piosenek – dali wyraz swojemu 

posłuszeństwu prawu Bożemu 

sprzeciwiając się zataczającej coraz szersze 

kręgi oficjalnej promocji nienormalności i 

cywilizacji śmierci. 
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W organizację wydarzenia w Jeleniej Górze - 

która dołączyła do około stu miast w Polsce, gdzie 

odbyły się podobne marsze - weszło Karkonoskie 

Stowarzyszenie Edukacyjnego u Erazma i 

Pankracego. Podczas Mszy św. poprzedzającej 

marsz, która miała miejsce w Bazylice Mniejszej 

świętych Erazma i Pankracego, ks. Mariusz 

Majewski, wiceprezes stowarzyszenia, nawiązał 

do niekorzystnej aury, którą rozpoczął się 

czerwiec. – Taka pogoda, to nie przypadek, bo 

rzeczywiście: nad tradycyjną rodziną gromadzą 

się czarne chmury - mówił kapłan. 

 

Ks. Mariusz Majewski zachęcił jednocześnie, aby 

nie poddawać się przygnębieniu, ale z 

przekonaniem, radością i optymizmem dać wyraz 

poparciu dla normalnej rodziny stawiającej 

wartości katolickie na pierwszym miejscu. I choć 

wydarzenie zaczęło się w strugach deszczu, 

Opatrzność zdała się uśmiechnąć do uczestników 

przemarszu, bo rychło przestało padać i nawet 

nieśmiało zza chmur wyjrzało dawno niewidziane 

słońce. 

 
Niesiono transparenty wzywające do sprzeciwu 

wobec planów rządu, który zamierza wprowadzić 

edukację seksualną do przedszkoli. Skandowano 

także hasła prorodzinne i wytykające przeszkody 

utrudniające normalne funkcjonowanie rodziny i 

patologie życia społecznego, m. in. aborcję. 

 

Wysłuchano przy tym katechez bł. Jana Pawła II: 

fragmentów z przemówień papieskich 

wygłoszonych przez Ojca Świętego podczas 

pielgrzymek do Polski. Mocne słowa Papieża 

Polaka dotyczyły, między innymi, przyzwolenia 

na aborcję: „Jeżeli matce wolno zabić własne 

dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, 

byśmy się wzajemnie nie pozabijali?”. 

Przypomniano tym samym, że bł. Jan Paweł II z 

całą stanowczością potępił cywilizację śmierci, 

która na sztandarach ma wypisane właśnie prawo 

do aborcji i eutanazji – przeciwstawiając tej 

diabelskiej tendencji cywilizację chrześcijańskiej 

miłości. 

 

Uczestnicy marszu, którym organizatorzy 

dostarczyli okolicznościowe balony i koszulki, 

przeszli placem Ratuszowym, ulicami Długą, 

Korczaka i Wolności aż do ul. Żeromskiego, gdzie 

– przed siedzibą Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego Caritas Diecezji Legnickiej odbywał 

się festyn. Tu ks. Bogdan Żygadło, dziekan 

jeleniogórski, przywitał zgromadzonych i 

przekazał wszystkim pasterskie błogosławieństwo 

od ks. bpa Stefana Cichego, który przebywa w 

szpitalu we Wrocławiu. Wszyscy pomodlili się w 

intencji chorego Ordynariusza Diecezji 

Legnickiej. 

 

Przed Caritasem zbierane były podpisy pod 

obywatelską inicjatywą ustawodawczą, której 

celem jest realizacja haseł skandowanych podczas 

wydarzenia: umocnienie rodziny jako stałego 

związku kobiety i mężczyzny wraz z narodzonymi 

z ich związku dziećmi, a także ułatwienia dla 

rodzin wielodzietnych i inne prorodzinne 

inicjatywy.  

 

Warto zauważyć, że jeleniogórski Marsz dla Życia 

i Rodziny odbył się dokładnie w 34. rocznicę 

Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do 

Ojczyzny, który 2 czerwca 1979 roku 

wypowiedział wciąż aktualne – zwłaszcza w 

dzisiejszej sytuacji zagrożeń tradycyjnej rodziny 

lewacką ideologią rozpasania - słowa: „Niech 

zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I 

odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Także 

dokładnie 16 lat temu Papież Polak odwiedził 

Legnicę, gdzie rozważał problemy życia 

społecznego, a zwłaszcza godzącego w 

integralność rodziny – wyzysku. 
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Innym ciekawym odniesieniem do treści Marszu 

jest 45. rocznica wydania Encykliki papieża Pawła 

VI „Humanae vitae” o zasadach moralnych w 

przekazywaniu życia ludzkiego, w której Ojciec 

Święty podkreślił nierozerwalność małżeństwa i 

potępił sztuczne metody zapobiegania ciąży. 

Encyklika ta nabiera dziś szczególnego znaczenia, 

zwłaszcza w kontekście dzisiejszej Europy i jej 

niekorzystnej sytuacji demograficznej, która jest 

jedną z przyczyn „otwarcia” naszego kontynentu 

na emigrantów z kręgu kultury islamu, 

wypierających – często gwałtem i przemocą – 

chrześcijan (na przykład w Wielkiej Brytanii). 

„Humanae vitae” w swoim czasie spotkała się z 

chłodnym przyjęciem: Sługa Boży Paweł VI 

został wyszydzony nie tylko przez postępowe 

media, lecz również przez niektórych hierarchów 

kościelnych. Tymczasem – jak okazuje się dziś – 

słowa Papieża Montiniego okazały się prorocze… 

 
(tekst i zdjęcia) Konrad Przeździęk 

 

 

 
 

Publiczne Katolickie Gimnazjum u świętego Pankracego w Jeleniej Górze z sukcesem 

zbliża się ku zakończeniu pierwszego roku działalności. Przed pierwszą w powojennej historii 

miasta katolicką placówką oświaty, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród 

młodzieży, kolejne wyzwania. 

 

Jak podkreśla ksiądz Mariusz Majewski, 

wiceprezes Karkonoskiego Stowarzyszenia 

Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, 

którego wysiłkiem placówka powstała i w 

roku szkolnym 2013/14 przyjęła pierwszych 

uczniów, katolickie nauczanie ma w Jeleniej 

Górze mocną i bardzo dobrze 

udokumentowaną historię. Wzmianki o 

pierwszej tego typu placówce pochodzą z 

XVI wieku, a na kartach dziejów miasta 

zapisały się zarówno Kolegium Jezuickie 

(XVIII wiek) jak Szkoła Katolicka, która działała w murach aktualnego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego przy ul. Piłsudskiego od drugiej połowy XIX wieku.  

 

Z racji zniewolenia ideologią wrogą Kościołowi, po 1945 roku o ustanowieniu publicznej 

katolickiej placówki oświaty w Jeleniej Górze można było tylko pomarzyć. I o takie dzieło się 

pomodlić. Po latach opatrzność Boża okazała się przychylną powstaniu szkoły, w której 

doktryna katolicka stanowi fundament regulaminu i zasad nauczania. Datą przełomu okazał się 

rok 2011, kiedy to – podczas uroczystości nadania godności Bazyliki Mniejszej kościołowi 

farnemu świętych Erazma i Pankracego – ks. kard. Antonio Cańizares Llovera, prefekt 

watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz ks. Bogdan 

Żygadło, rektor Bazyliki Mniejszej, zapowiedzieli oficjalne starania o ubogacenie 

jeleniogórskiej oferty edukacyjnej o szkołę katolicką. 

 

Dzieła podjęło się wspomniane już Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i 

Pankracego, które – podążając za wytrwałością świętych patronów, a zwłaszcza za gorliwością i 

Ksiądz Mariusz Majewski 
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męstwem, które u św. Pankracego Stwórca połączył z młodym wiekiem tego męczennika – 

pokonało liczne kłopoty. Publiczne Katolickie Gimnazjum u świętego Pankracego w Jeleniej 

Górze przyjęło pierwszych uczniów, którzy we wrześniu 2012 roku rozpoczęli naukę. 

Wprawdzie nominalnie siedzibą szkoły jest wymagające wysoko nakładowych prac 

remontowych dawne Kolegium Jezuickie przy ulicy Kopernika, jednak – na razie – placówka 

działa w budynku Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach, dzięki gościnności 

miejscowego proboszcza ks. dr prałata Józefa Steca. 

 

U progu wakacji 

przed rokiem 

szkolnym 2012/13 

ksiądz Mariusz 

Majewski podkreśla, 

że minione miesiące 

były bardzo 

pracowite, ale 

owocne. Udało się 

dzięki wysiłkom pani 

dyrektor Janiny 

Ziętek oraz grona 

pedagogicznego i 

samych uczniów 

wypracować szkole 

markę. – Mamy 

kolejnych chętnych 

do szkoły i jest ich więcej niż przed rokiem, dlatego postanowiliśmy utworzyć dwa oddziały. Są 

jeszcze wolne miejsca zarówno dla przyszłych pierwszoklasistów jak i drugoklasistów – 

mówi duchowny.  

 

- Jesteśmy szkołą publiczną, co ważne, bo rodzice nie płacą czesnego. Opłaty są jedynie za 

nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe – podkreśla ksiądz Mariusz Majewski. – Szkołą publiczną, 

ale inną niż pozostałe, bo w naszej pracy kładziemy znacznie większy nacisk na współpracę z 

rodzicami uczniów - dodaje. Nie jest to jednak „współpraca” polegająca na częstszych 

wywiadówkach. Owszem – wspólnych spotkań jest więcej, ale mają one bardziej charakter 

formacyjny niż informacyjny. Placówce zależy, aby uczeń wzrastał w rodzinie świadomej zasad 

wiary katolickiej, bo wówczas łatwiej o porozumienie z nauczycielem. I łatwiej o dobre wyniki 

w nauczaniu, a tym samym – o umocnienie kręgosłupa moralnego na przyszłość. To jeśli chodzi 

o duchową stronę kształcenia. Zewnętrznym wyrazem przynależności do szkoły katolickiej 

będą od przyszłego roku oficjalne stroje. 

 

Ksiądz Mariusz Majewski zaznacza jednak, że szkoła – choć w założeniu nigdy nie będzie 

ogromną placówką – jest otwarta dla wszystkich, którzy zaakceptują jej regulamin oparty na 

Nauczaniu Kościoła katolickiego. – Katolicki to znaczy powszechny – i w tym sensie jesteśmy 

otwarci na każdego, kto przyjmie nasze zasady – mówi kapłan. I – jak udowadnia – nie jest to 

przeszkodą, bo zainteresowanie szkołą jest coraz większe. Połowa uczniów pochodzi z Jeleniej 

Góry, ale i nie brakuje takich, którzy codziennie dojeżdżają, nawet z okolic odległego Gryfowa 

Śląskiego. Coraz częściej pojawiają się też pytania: kiedy powstanie katolicka podstawówka? 

Kiedy liceum? 

 

Gimnazjaliści od św. Pankracego włączają się aktywnie w wydarzenia 

Kościoła lokalnego – biorą udział w Misterium Wielkanocnym w Bazylice 

Mniejszej świętych Erazma i Pankracego 
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- Jesteśmy ograniczeni warunkami lokalowymi – tłumaczy ks. Mariusz Majewski – a te na 

razie nie pozwalają na utworzenie placówki innego poziomu kształcenia. Choć oczywiście nie 

jest wykluczone, że – w miarę rozwoju placówki i przechodzenia kolejnych roczników wyżej – 

powstanie liceum stanie się koniecznością. Jeśli – rzecz jasna – absolwenci gimnazjum wyrażą 

chęć kontynuowania kształcenia w duchu katolickim. To jednak melodia przyszłości. Podobnie 

jak urządzenie szkoły w macierzystej siedzibie w zabytkowym Kolegium Jezuickim przy ul. 

Kopernika. 

 

- Na pytanie, kiedy się tam wprowadzimy, odpowiadam pół żartem, pół serio „za siedem i 

pół miliona złotych”, na tyle bowiem oszacowano koszt prac remontowych i 

przystosowawczych do potrzeb oświaty – słyszymy od księdza Mariusza Majewskiego. Na razie 

złożono wszelką potrzebną dokumentację i wnioski o pomoc do instytucji samorządowych. 

Jeżeli KGHM Polska Miedź przekaże w darowiźnie materiał na pokrycie dachu, prace przy jego 

remoncie rozpoczną się jeszcze w tym roku. Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma 

i Pankracego nie ukrywa jednak, że ciężar kosztów jest ogromny i chętnie każde wsparcie 

przyjmie. 

 

Pozostaje zarówno nauczycielom jak i uczniom pogratulować rozwoju dzieła i życzyć 

udanych wakacji polecając wszystkich w modlitwach o cierpliwe znoszenie przeciwności. 

Warto też dedykować pionierom polskiej katolickiej szkoły w stolicy Karkonoszy myśl 

świętego Josemarii Escrivy de Balaguera: „Dobrze jest, że pożera cię ta niecierpliwość. – Ale 

nie spiesz się. Bóg chce, abyś poważnie przygotował się w ciągu niezbędnych lat. – Nie bez 

racji był pewien cesarz mówiąc: Czas i ja potrafimy pokonać wrogów”. 
KP, FOT. KP 

Gimnazjaliści od św. Pankracego włączają się aktywnie w wydarzenia Kościoła lokalnego: wzięli udział 

w Orszaku Trzech Króli, a także w Misterium Wielkanocnym w Bazylice Mniejszej świętych Erazma i 

Pankracego. 

 
 

HUMOR KOŚCIELNY 
 

Pewien niedowiarek mówi do kapłana:  

- Chrześcijaństwo istnieje już dwa tysiące lat, a ja nie widzę, by ludzie przez 

ten czas choć trochę zmienili się na lepsze.  

Kapłan na to:  

- Woda istnieje od miliardów lat, a niech pan się przyjrzy swojej szyi! 

 

- Ktoś mi ukradł rower - skarży się księdzu parafianin. 

- Wiem jak go możesz odzyskać. Jutro w czasie mszy wyjdź na ambonkę, 

wymień dziesięć przykazań, kiedy dojdziesz do 'nie kradnij' jeden z parafian 

na pewno się zaczerwieni. 

Kiedy w poniedziałek ksiądz spotkał się z parafianinem, to się spytał: 

- Czy wyjaśniła się sprawa z rowerem? 

- Tak, zrobiłem jak mi ksiądz poradził, a kiedy doszedłem do 'nie cudzołóż', przypomniałem sobie, 

gdzie go pozostawiłem... 

 

Mąż ogląda wiadomości telewizyjne i dowiaduje się, że autostradą jedzie pod prąd jakiś samochód. 

Telefonuje więc niezwłocznie do swojej żony (blondynki), która też jest w podróży i mówi jej: 

„Słuchaj, kochanie. Jeśli teraz jedziesz autostradą A2, to uważaj, bo jakiś szaleniec jedzie nią pod 

prąd!” 

Żona odpowiada również zaniepokojona ”Kochanie, tutaj wszyscy kierowcy jadą pod prąd”  
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PIELGRZYMKA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH DO KRZESZOWA 

 
Gościnnie u Sióstr Benedyktynek 

 
Monumentalna Świątynia 

 
Nabożeństwo w Bazylice 
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Piękna pogoda sprawiła, że rodziny były liczniej reprezentowane 

 
Zdjęcie w Bazylice Krzeszowskiej wraz z Księdzem Jerzym  Foto: Jarosław Rzadkosz 

 

 

uwaga zdjęcia procesji Bożego Ciała na stronie internetowej parafii www.juda.legnica.opka.org.pl 
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Wywiad z Adamem - schizofrenikiem, spędzającym 
wraz z rodziną urlop w Karkonoszach. 

 

PW: Czym objawia się schizofrenia? 

A: Chory zaczyna żyć w dwóch światach: jeden to 

ten rzeczywisty a drugi – urojony. One często łączą 

się ze sobą. Dla niego rzeczy które widzi, czuje i 

dotyka są dodatkowo wzbogacone przez urojenia 

które jawią się tak samo autentyczne. 

 

PW: Kiedy zachorowałeś i gdzie znalazłeś pomoc? 

A: W czasie studiów – 12 lat temu. To był taki okres 

przełomowy w moim życiu. Do końca nie mogłem 

uwierzyć że jestem chory. Myślałem że to z moim 

otoczeniem jest coś nie tak. Dopiero po interwencji 

narzeczonej i dzięki pomocy rodziny znalazłem się w 

Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Tam 

postawiono właściwą diagnozę i rozpoczęto leczenie. 

 

PW: Na czym polega leczenie schizofrenii? 

A: Leczenie polega na działaniu w kilku sferach, które mają oddalić prawdopodobieństwo nawrotu 

choroby. Po pierwsze to podawanie właściwych leków. Dalej rozwijanie umiejętności społecznych czyli 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Wreszcie zabieganie o wsparcie społeczne: pomoc 

osób bliskich, które zawsze powinny być w pobliżu. Ważnym elementem jest też samokształcenie na 

temat choroby i jej przebiegu, tak aby chory sam wykrył moment nawrotu i odpowiednio zareagował. 

 

PW: Czy chory na schizofrenię jest niebezpieczny dla otoczenia?  

A: (.... śmiech) Nie jest. On sam zazwyczaj boi się i jest w wielkim lęku. Może się zdarzyć, że działania, 

które podejmuje są w jego odczuciu ratunkiem dla siebie i bliskich przed urojonym zagrożeniem. Tak 

też to słusznie zostało pokazane w oscarowym filmie „Piękny umysł” o schizofreniku - nobliście John 

Forbes Nash’u. 

 

PW: Dziś czujesz się zdrowy a czy jutro możesz obudzić się chory? 

A: Nawrót choroby przychodzi stopniowo. Może trwać miesiącami a nawet latami. Nie jest możliwa 

zmiana z dnia na dzień. Dobrze wyedukowany chory ma listę objawów ostrzegawczych, dzięki której 

kontroluje co się z nim dzieje i potrafi wychwycić moment nawrotu. 

 

PW: Możesz powiedzieć coś więcej o tej liście. 

A: Na tej liście jest wykaz czynności, które powinny wzbudzić moje i moich bliskich - zaniepokojenie, 

np. nadmierne słuchanie muzyki, bezsenność, nadmierne łaknienie lub jego brak, wrażenie bycia 

obserwowanym przez innych i wiele innych. Jeśli się powtarzają przez dłuższy czas – są sygnałem 

alarmowym.  

 

PW: I co wtedy należy zrobić? 

A: Zgłosić się szybko do swojego lekarza psychiatry aby zapobiec nawrotowi. 

 

PW: No właśnie. Wizyta u psychiatry to jeszcze w naszym społeczeństwie - temat wstydliwy. 
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A: W USA prawie każdy ma swojego psychoanalityka a u nas wstyd się przyznać do wizyty u 

psychiatry. W dzisiejszych czasach mamy takie leki, które pozwalają na normalne funkcjonowanie 

chorych umysłowo. 

 

PW: Masz żonę, która spodziewa się dziecka. Czy schizofrenia nie jest przeszkodą w posiadaniu 

rodziny? 

A: Rzeczywiście, osoby chore są zazwyczaj samotne. Miałem to szczęście, że żona poznała działanie 

choroby i wie jak zareagować w razie ewentualnego nawrotu. Traktuje to zupełnie normalnie. Leki, 

które przyjmuję (tzw trzeciej generacji) nie mają w zasadzie skutków ubocznych; nie są przeszkodą w 

posiadaniu potomstwa. 

 

PW: Jak dużo osób choruje na schizofrenię? 

A: Przyjmuje się że 1% populacji jest dotkniętych tą chorobą. Przy czym największe ryzyko 

zachorowalności jest między 19 a 30 rokiem życia. Nie ma tutaj znaczenia status społeczny, czy 

wykształcenie. 

 

PW: Czy wiara jest pomocą w chorobie? 

A: Moim zdaniem tak i to bardzo potrzebną. Nadzieja, którą daje wiara w Boga jest fundamentem 

szybkiego zdrowienia. 

 

PW: Jak planujecie spędzić urlop w Karkonoszach? 

A: Chcemy się wybrać jeszcze na Śnieżkę. Byliśmy już nad wodospadami Szklarki i Kamieńczyka. 

Może pojedziemy do Pragi. 

 

PW: Życzę udanych wypraw i dobrej pogody! 

A: Dziękuję za rozmowę! 

 

Wywiad z Adamem przeprowadził Piotr Wilczyński 

 

 
 

 W ostatnim numerze Biuletynu 

Katolickiego zawarłem subiektywną ocenę rożnych 

marszy przechodzących ulicami Polski i naszego 

miasta w ostatnim czasie. Mamy w Polsce swoistą 

wojnę, w której orężem są np. marsze, ale nie 

tylko. Innym jej przejawem jest wojna na filmy o 

naszej niedawnej historii (II wojny światowej i 

okresie stalinizmu).   

Inspiracją do zabrania głosu w tej sprawie jest 

„Historia Roja”, filmu, który zrobił na mnie wielkie 

wrażenie. Jest to pierwszy w historii polskiej 

kinematografii film poświęcony Żołnierzom 

Narodowych Sił Zbrojnych. Z racji 

ogromnych wysiłków, jakie system 

komunistyczny włożył w walkę z czcią i 

pamięcią o żołnierzach NSZ – grupę tę przyjęło 

się określać jako „Żołnierzy Wyklętych„. 

Film stanowi nie tylko hołd dla 

zapomnianych żołnierzy – pełni także rolę 

uzupełnienia luki w świadomości 

współczesnego Polaka o wiedzę o nieznanych 

do dzisiaj zbrodniach dokonanych w 

początkowym okresie istnienia PRL oraz o 

postawie ludzi nie pogodzonych z faktem 

przejęcia władzy w Polsce przez zbrodnicze, 

narzucone z góry rządy. Dotychczas w 

zastępstwie tej wiedzy karmieni naszą masową 

wyobraźnię produkcjami w rodzaju Czterech 

Pancernych i Klossa, nie dając możliwości 

ukazania postaw i wartości przeważającej 

części społeczeństwa w 1945 roku. 
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Krzyż NSZ 

Dotychczasowi sponsorzy z Telewizją Polską 

na czele wycofali się z części swoich własnych 

decyzji o udzieleniu finansowania dla „Historii 

Roja”– w ten sposób załamał się ustanowiony 

jesienią 2009 roku – wynoszący 10 milionów 

złotych budżet filmu. Dotychczasowi sponsorzy 

postanowili nie tylko zawiesić należne na rzecz 

filmu wpłaty – ale także zażądali zwrotu części 

pieniędzy włożonych już w realizację „Historii 

Roja”. Autorzy filmu spotykają się z ogromnymi 

trudnościami i robią, co mogą, ale bez pieniędzy 

wycofanych z budżetu filmu nie będą mogli 

dokończyć ostatecznego montażu, ani kosztownego 

procesu „postprodukcji”. Bez tych ostatnich faz 

produkcji film nie spełnia wymogów technicznych 

potrzebnych do przedstawienia go szerszej 

widowni. 

Problemów z pieniędzmi nie miał inny film – 

„Tajemnica Westerplatte”, który ukazuje 

wątpliwą wersję wydarzeń z pierwszych siedmiu 

dni września 1939r w Wojskowej Składnicy 

Tranzytowej na Westerplatte. Polską załogą 

obrońców dowodził major Sucharski (kawaler 

srebrnego krzyża Virtuti Militari za wojnę 

bolszewicką), który jako dowódca załamał się, a 

faktyczne dowodzenie przejął kapitan Dąbrowski. 

To właśnie ma być wg twórcy filmu ta tajemnica. 

Faktycznie, przez wiele lat ten fakt nie był 

nagłaśniany i nie widzę w tym nic szczególnego, 

aby mówić źle o kimś, kto uczynił wiele dobrego. 

Film ten wpisuje się niestety w modny ostatnio 

trend „demitologizacji” polskiej historii. Reżyser 

(Paweł Chochlew) w swoim debiutanckim filmie w 

skandaliczny sposób szkaluje Wojsko Polskie. 

Żołnierze Rzeczypospolitej zostali w nim ukazani 

jako ludzie o niskim morale, szybko popadający 

we frustrację i zwątpienie, jako warchoły, 

duchowe karły, które szukają wsparcia w 

gorzałce i odreagowują frustracje wojną w 

oblewaniu uryną patriotycznego plakatu. 

Również jako histerycy, dekownicy, dezerterzy 

i jako durnie biegający pod ostrzałem nago po 

plaży. Skąd reżyser wymyślił takie sceny, jeśli 

w obszernych wspomnieniach uczestników tego 

nie było (Raport Tomasza Sudoła z IPN)? No i 

jak było to możliwe, że Westerplatte broniło się 

przez 7 dni, skoro wg reżysera, obrońcy byli 

zwykłą zbieraniną a nie wojskiem o wysokim 

morale?  

Przytoczę opinię świadka, który znał 56 

obrońców Westerplatte i twierdzi, że „Na 

Westerplatte stacjonował można powiedzieć 

ODDZIAŁ SPECJALNY. Aby dać przyczynek 

do dzisiejszej wyobraźni, można porównać ten 

pododdział do polskiej jednostki GROM czy 

amerykańskiej DELTA FORCE. Żołnierze, 

podoficerowie i oficerowie wybierani byli 

spośród najlepszych i specjalnie szkoleni. 

Doskonale wiedzieli jakie zadanie ich czeka i 

liczyli się z konsekwencjami. Zasadą polityczną 

było, że mogli to być tylko Polacy, katolicy i 

kawalerowie. Na Westerplatte przez kilka lat, 

pod osłoną nocy, powstawał skuteczny, jak się 

okazało, bastion obronny, o którym Niemcy nie 

wiedzieli nic. Załoga była znakomicie 

zorganizowana, wyszkolona, sprawna i karna. 

Podlegała bardzo dobremu dowództwu. Nie 

było tam miejsca na mięczaków.” 
Pytam więc, o sens niszczenia obrazu 

polskich bohaterów, szczególnie, że film P. 

Chochlewa jest po prostu fikcją, mimo to 

chętnie finansowaną przez polskie państwo… 

 

Innym ważnym polskim filmem, którego 

akcja co prawda rozgrywa się współcześnie, ale 

nawiązuje do czasów wojny jest „Pokłosie” 

film nawiązujący do książki Tomasza Grossa 

(amerykańskiego Żyda) pt. „Sąsiedzi”, 

opisującej masakrę Żydów w podlaskiej wsi 

Jedwabne podczas wojny. Gross oskarża o ten 

mord Polaków, choć historycy nie dowiedli 

tego, a próbę obiektywnego wyjaśnienia tej 

tragedii poprzez zorganizowanie wykopalisk na 

terenie Jedwabnego zablokowali sami Żydzi, 

tłumacząc to względami religijnymi. Jednak T. 

Gross konsekwentnie oskarża Polaków o 

główną winę tej masakry. Niestety pogląd ten 
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bardzo popierały polskie media lewicowo-

liberalne.  

Akcja filmu ma potwierdzić tezę o mniej lub 

bardziej skrywanym antysemityzmie Polaków. 

Obraz współczesnego społeczeństwa polskiej wsi – 

jest bardzo ponury i niesprawiedliwy. Czyni z jej 

mieszkańców „antysemicką hołotę”, pełną 

najgorszych cech - sami pijacy, cwaniacy - 

oczywiście antysemici. Do tego przedstawiciele 

Kościoła Katolickiego: starszy, inteligentny ksiądz, 

próbujący łagodzić konflikt na wsi i młody jego 

następca – zajadły antysemita.  

Film wmawia nam, że każdy z nas jest w 

jakimś stopniu współwinny za los Żydów w Polsce 

w czasie wojny. Uważam osobiście ten film za 

skandal. W zamyśle mający wywołać dyskusję o 

naszych wadach narodowych. W praktyce zaciera 

prawdę historyczną. Niech krótką antytezą będzie 

opinia z forum dyskusyjnego gazety „Wprost”.  

Kto pamięta okupację ten w sposób 

prawidłowy oceni film. Ja pamiętam ją dokładnie. 

Pamiętam wywózki Żydów z getta. Czy mogliśmy 

pomóc Żydom? Trzeba sobie zdawać sprawę z tego 

ze za pomoc Żydom była bezwzględna kara 

śmierci i to wykonywana natychmiast bez żadnych 

sądów i ostrzeżeń. Kara śmierci dla tego co 

pomagał i dla jego rodziny. Nie było odwołania. 

Nieliczni się narażali, ale większość Polaków 

patrzyła na to z pozoru obojętnie bo nic nie mogła 

zrobić. Niektórzy łaszczyli się na błyskotki 

i pieniądze i robili różne kryjówki aby przechować 

Żydów. /…/. Jak powiedziałem żartów nie było. 

Sprzeciwiania się Niemcom też. Dzisiaj może 

to wygląda jak bajka, ale dla tych co przeżyli 

okupację niemiecką, rozstrzeliwanie było za byle 

co. Np za złamanie zakazu zabicia świniaka bez 

zgody władzy było wywózka do obozu. Bez 

żadnego sądu czy coś w tym rodzaju. Widziałem 

także getto w Warszawie i stojącego co 

kilkadziesiąt metrów Łotysza z karabinem, który 

strzelał bez ostrzeżenia do zbliżających się 

do muru ludzi. Pokolenie powojenne 

z niedowierzaniem słucha opowieści o czasach 

okupacji i w głowie nie może im się pomieścić ze 

coś takiego mogło się wydarzyć i taki kulturalny 

naród jak Niemcy mógł postępować w ten sposób. 

/…/. Mało było odważnych i niezłomnych 

aczkolwiek zdarzali się tacy. Reszta to ludzie 

normalni, bojący się. Nie wierzę, że Polacy 

z własnej inicjatywy bez przymusu mordowali 

Żydów. Owszem jak zawsze zdarzały się hieny 

ale tych nie było znowu za czasów okupacji tak 

wiele. Tak że pretensja do Polaków że zbyt 

mało pomagali Żydom jest nieuzasadniona 

zważywszy na warunki w jakich żyliśmy. 

Bliższy zawsze był nam los bliskich niż kogoś 

obcego. /…/. 

Na koniec jeszcze jeden kontrowersyjny 

film, tym razem niemiecki: „Nasze matki, nasi 

ojcowie”. Za portalem „filmweb” podaję krótką 

charakterystykę: Zacznijmy od tego, że film 

powstał w Niemczech i skierowany jest przede 

wszystkim do niemieckich widzów. Tytuł filmu 

“Unsere Mütter unsere Vätter” w tłumaczeniu 

“Nasze matki nasi ojcowie” jest jednoznaczny. 

Ten film przedstawia ich matki i ich ojców przy 

okazji budując obraz naszych (polskich) matek i 

naszych ojców. Niestety nie wygląda on dobrze. 

Film w zawoalowany sposób usprawiedliwia 

Niemców. Bohaterowie filmu pod wpływem 

strasznej wojny stali się inni, źli, okrutni. Są 

ofiarami systemu, który doprowadził do  

okropieństw wojny.  

Znowu to samo. Polska Armia Krajowa – 

nasz skarb historyczny – symbol tak niedawno 

oplwany jeszcze przez komunistów, ledwo co 

odzyskany dla narodowej świadomości – nasz 

powód do dumy - Niemcy przedstawiają jako 

grupę meneli i oczywiście antysemitów. Nie 

lepiej pokazują polskich chłopów, którzy w 

czasie wojny udzielają pomocy AK, ale za 

zapłatą.  

To, że Niemcy próbują wybielić swój obraz 

jako tych, co bezwzględnie mordowali Żydów i 

Polaków w czasie wojny, można próbować 

zrozumieć, choć nie usprawiedliwiać. Dlaczego 

jednak podobne działania podejmują władze 

polskie? Po czyjej są stronie? Dlaczego polska 

telewizja zgodziła się emisję tego filmu? Wiele 

środowisk patriotycznych protestuje, ale czy 

ktoś za to poniesie odpowiedzialność? Znów 

pogłębią się podziały na tych, co ochoczo 

potwierdzą, że Polacy to taki mały nikczemny, 

antysemicki naród i tych, co będą manifestować 

swoją dumę z bycia Polakami. Których będzie 

więcej?  

 

 
M. Ludorowski 
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13 czerwca 2013 r. o godz. 19 miało odbyć  się spotkanie mieszkańców Czarnego z tutejszym 

dzielnicowym. Policja podeszła do spotkania bardzo poważnie , uczestniczyło w nim bowiem  aż trzech 

stróżów prawa, tymczasem  przedstawicieli lokalnej społeczności była zaledwie garstka, wspierana 

przez naszego Proboszcza, ks. Jerzego. 

Podczas spotkania poruszane były kwestie bezpieczeństwa na drogach osiedlowych (przypadki 

wymuszania pierwszeństwa, przekraczanie dozwolonej prędkości, brak hopków, a także  znaków 

drogowych na ulicy Strumykowej, na odcinku dopiero co wyasfaltowanym). Padały także pytania o 

quady (czy muszą być zarejestrowane; jakie trzeba mieć uprawnienia do jeżdżenia nimi; jak reagować, 

gdy zachowania kierujących nimi rodzą wątpliwości, co do ich kompetencji jako uczestników ruchu; co 

robić, gdy takie pojazdy poruszają się po leśnych ścieżkach). Poruszano także kwestię drobnych 

kradzieży. Policjanci podkreślali, jak ważne jest zgłaszanie takich spraw, nie ignorowanie ich. Zdarza 

się bowiem, że złodziej zostanie zatrzymany ze skradzionym sprzętem, natomiast nie wiadomo, kto jest 

jego właścicielem. 

Przedstawiciele policji apelowali także o zabezpieczanie własnego mienia,  zamykanie nocą balkonów, 

drzwi garażowych, itp. 

Zwrócili także uwagę, że zbliża się sezon letni, więc szczególnie przestrzegają przed kąpielą w 

pobliskim zbiorniku wodnym (potocznie zwanym Balatonem), który jest niebezpieczny i obowiązuje w 

nim zakaz kąpieli. 

Dowiedzieliśmy się także o zmianie na stanowisku dzielnicowego, którego obowiązki przez 6 lat 

sprawował pan Michał Góźdź (Panu Michałowi dziękujemy za wykonaną pracę i życzymy sukcesów na 

nowym stanowisku). Jego miejsce zajmie od lipca pani Maja Struk, której  życzymy powodzenia w 

skutecznym realizowaniu powierzonych jej zadań. 

Państwo przekonywali nas, że Czarne uchodzi za najbezpieczniejszą dzielnicę Jeleniej Góry.   

Mieszkańcy chyba podzielają ten pogląd i stąd ich nieobecność na spotkaniu 

 

NASI DZIELNICOWI: OBECNY ( PAN MICHAŁ GÓŻDŹ ),  PRZYSZŁA ( PANI MAJA STRUK) 

KONTAKT TELEFONICZNY:  

75 75 20 150 (NR DO DYŻURNEGO KOMISARIATU, KTÓRY UŁATWI KONTAKT Z 

DZIELNICOWYM) 

75 75 20 248 (NR DO POKOJU DZIELNICOWYCH) 
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Po wielu latach oczekiwań i samotnej „walki” polegającej na ciągłym łataniu dziur w nawierzchni 

szutrowej, mieszkańcy ulicy Wrzosowej z zapartym tchem przyglądają się pracy drogowców, którzy 

przystąpili do remontu, a właściwie do całkowitej przebudowy  tejże drogi. 

 
Pojawił się ciężki sprzęt i ekipa 

gotowa do działania, pracująca 

często w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych. 

Tak więc powoli, ale 

nieuchronnie powstaje droga, o 

jakiej jako dziecko mogłam 

jedynie marzyć, grzęznąc po 

kolana w błocie (wiosenne 

roztopy) lub w śniegu(te 

pamiętne zimy, kiedy właściwie 

odcięci byliśmy od świata). 

Cieszę się, że tego typu 

przygody to już tylko wspomnienia, a moje dziecko i dzieci innych mieszkańców Wrzosowej tak 

ekstremalnych warunków tutaj już nie doświadczą, a asfalt na drodze będzie „normalką”. 
 

Tekst i zdjęcia Dorota Hamowska 

Dwór „Czarne” - raport z frontu 
 

Mam pewien dyskomfort, chcąc poinformować PT Czytelników biuletynu parafialnego o aktualnych 

wydarzeniach związanych z Dworem. Bo zwłaszcza na tych łamach nie  powinniśmy sobie serwować 

wiadomości z natury rzeczy mało sympatycznych. Postaram się więc w możliwie oględnych słowach 

przybliżyć Państwu sprawy, którymi kto jak kto, ale mieszkańcy naszego osiedla mają prawo się 

interesować. Zwłaszcza ci, którzy pamiętają spotkania, wernisaże, koncerty, spektakle teatralne i inne 

zdarzenia, jakie jeszcze 1,5 roku temu miały tu miejsce. Początek nowego etapu w życiu Dworu 

zapowiadała zamkowa restauracja. Dwór był otwarty dla gości z bliska i z daleka, dla grup szkolnych i 

przedszkolnych, dla zapowiedzianych i nie - turystów, w grupach wycieczkowych oraz indywidualnych.   

Dziś nie dzieje się tu nic, coraz rzadziej zjawiający się turyści, mogą zabytek obejrzeć z zewnątrz lub z 

dziedzińca, zamek zamknięty jest na głucho.     

Ta cisza nie oznacza jednak że nic się nie dzieje. Przykro to powiedzieć, ale „dworskie życie” 

przeniosło się do gabinetów prokuratorskich oraz na wokandy i sale sądowe.  

Spraw jakie się toczą, zarówno we Wrocławiu jak i w Jeleniej Górze jest już kilka a to zapewne nie 

koniec. Nie jest możliwe, bym zrelacjonował tu Państwu to, co się dzieje w tej złożonej, wielowątkowej 

materii. Zainteresowanym polecam wpisy na moim blogu pod adresem  www.jakubiec.jg24.pl 

Dla przybliżenia tego, co najistotniejsze - kilka informacji i faktów :  

 

1. Fundacja Kultury Ekologicznej nie ma reprezentacji ! W dniu 21.12.2012 r. Sąd we Wrocławiu 

wykreślił z rejestru KRS zarząd poprzedni a równocześnie odmówił wpisania do rejestru osób, 

zgłaszających się jako jego nowi członkowie. Między jedną i druga grupą trwa konflikt, trwa 

rozpatrywanie ich zażaleń i wzajemnych oskarżeń, etc. W tej sytuacji niezwłocznie wystąpiłem do 

Ministra Środowiska apelując o wyznaczenie dla F.K.E. (organizacji z było nie było, 22-letnią historia i 

znacznym dorobkiem) tzw. zarządu przymusowego. Na razie bez efektu.  

http://www.jakubiec.jg24.pl/
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2.  O tym, że ten konflikt miał u podłoża dążenie 

członków poprzedniego kierownictwa Fundacji do 

przewłaszczenia bądź (oraz?) sprzedaży Dworu – pisały 

jeleniogórskie media.  Pierwsza próba polegała na 

wchłonięciu F.K.E. wraz z jej majątkiem przez 

wrocławską fundację Emmaus Compati (nawiasem: 

założoną przez te same osoby, które tworzyły 

kierownictwo F.K.E.). Tę próbę zablokował Minister 

Środowiska, kwestionując w sądzie KRS podjęte już w 

tej sprawie uchwały. Drugą próbą były działania dot. 

sprzedaży Dworu. W tej sprawie, po ukazaniu się 

anonsów na portalach obsługujących rynek handlu 

nieruchomościami, ostro zaprotestował Prezydent 

Jeleniej Góry. Zapowiedział wdrożenie procedury 

cofnięcia darowizny Dworu przekazanego na własność 

F.K.E. w 2008 r. To poskutkowało. Niestety tylko do 

czasu. W aktach spraw, prowadzonych przez Wydział 

Cywilny Sądu Rejonowego w  Jeleniej Górze trafiłem na 

dokument bulwersujący! Oto uruchomiony i niestety 

przeprowadzony (!)został trzeci scenariusz 

przewłaszczenia Dworu. Zaiste finezyjny pod względem 

prawnym. Ten dokument to  „Przedwstępna umowa 

przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie”, 

zawarta w dniu 28.09.2012 r. we Wrocławiu w formie aktu notarialnego. Konstrukcja zamysłu jest 

następująca: pojawia się firma, która deklaruje na rzecz Fundacji Emmaus Compati darowiznę 

finansową w wysokości ponad 6.100.000 zł., rozpisaną na miesięczne raty aż do 10.03.2018 r. Ale tak 

obdarowywana  Fundacja, w myśl zdrowej zasady ograniczonego zaufania, szuka poręczyciela dla tej 

atrakcyjnej obietnicy. Znajduje go w Fundacji Kultury Ekologicznej. Przychodzi to bez trudu, jako że w 

obydwu fundacjach role kluczowe pełnią te same dwie osoby t.j. pan Jarosław B. (dodajmy: prawnik) i 

pani Grażyna Sz. W poręczeniu jest istotny rygor: gdyby darczyńca nie wywiązał się z powinności 

przelania na konto F.E.C. dwóch rat z owej dobrowolnej darowizny, to F.E.C. ma prawo wystąpić do 

F.K.E. z roszczeniem o wywiązanie się z hipotecznego poręczenia, a fantem który tę potrzebę F.E.C. 

zaspokoi jest, ni mniej ni więcej, tylko XVI-wieczna, zabytkowa nieruchomość pod nazwą Dwór 

„Czarne”. No i taka właśnie sytuacja z nawalanką darczyńcy już na koniec listopada zaistniała! O czym 

niezwłocznie, zaraz na początku grudnia pan Jarosław B. (jako F.E.C.) powiadomił panią Grażynę Sz. 

(jako F.K.E.), w duchu ludowego „słowo się rzekło, kobyłka u płota”... Efekt? W księdze wieczystej 

Dworu ”Czarne”, jako nowy jego właściciel od grudnia figuruje… Fundacja Emmaus Compati. Że 

mamy tu do czynienia ze szwindlem, trudno mieć  wątpliwości. Pozostaje mieć nadzieję, że znajdzie się 

sposób na handlarzy nie swoim mieniem.        

3.  

W listopadzie pan Jarosław B. w swoich wystąpieniach medialnych zapowiedział sądowy pozew, 

skarżąc o zniesławienie prezydenta Jeleniej Góry, urzędującego konserwatora zabytków i niżej 

podpisanego. Nie tylko, bo grono oskarżonych liczy 10 osób. Z Jeleniej Góry, Wrocławia, Krakowa i 

Nowego Sącza. Prywatny akt oskarżenia już otrzymałem i bez zbędnych skoków adrenaliny czekam na 

rozwój wydarzeń...      

To oczywiście tylko odpryski tego, w czym przyszło nam uczestniczyć.  

Kończę jak należy, po chrześcijańsku: Panie, wybacz im bo nie wiedzą co czynią. 

 
Jacek Jakubiec  
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