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olsztyn, 30 lipca 2011. Pątników na olsztyńskiej Starówce żegnało wiele osób. tegorocznej 
pielgrzymce przyświeca hasło „w komunii z Bogiem”

Po raz 28. pątnicy z całej war-
mii wyruszyli na szlak, by 

po długiej drodze na Jasnej Górze 
pokłonić się Maryi Matce. – Piel-
grzymka to czas radosnej refleksji 
nad życiem, modlitwa uwielbie-
nia, przebłagania i prośby, a także 
dziękczynienia za tajemnicę 
stworzenia świata, którego pięk-
no otacza pątników, co stanowi 
księgę naturalnego objawienia 
Bożego – mówił podczas eucha-
rystii w olsztyńskiej katedrze bp 
Julian wojtkowski, który przez 
wiele lat osobiście prowadził 
warmińskie pielgrzymki. Jako 
pierwsze wyruszyły grupy z Bar-
toszyc, następne z Kętrzyna, Mrą-
gowa, Szczytna, olsztyna, Braniewa 
Nidzicy i ostródy. warmińscy 
pątnicy dotrą na Jasną Górę 
12 sierpnia.

 Kfk

Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących

z muzyką w genach
– dobre Miasto 
od 20 lat jest miejscem, 
do którego się wraca, 
gdzie spotyka się 
przyjaciół. Cieszę się, 
że mogłam wziąć w tym 
udział – powiedziała 
Urszula Pasławska, 
wicemarszałek 
województwa.

K ażdy ma jakieś skojarzenia 
związane z rodzinnym muzyko-

waniem. to uczenie dziecka pierw-
szej kolędy, może rozwijanie umie-
jętności przez dodatkowe zajęcia, 
wspólne śpiewanie w samochodzie, 
w drodze do szkoły, kościoła czy na 
wakacje. to nasze amatorskie śpie-
wanie. Jednak są rodziny, u których 
muzyka staje się wręcz sposobem 
na życie. Już po raz 20. w dobrym 
Mieście odbyły się Międzynarodowe 
Spotkania Rodzin Muzykujących. 
Przez dwa wieczory licznie zgro-

madzona publiczność mogła oglądać 
występy rodzin z Rosji, Białorusi, 
łotwy, litwy i Polski, ukazujące 
bogactwo nie tylko form muzyki, 
ale też regionalnych strojów, in-
strumentów i tradycji. – tegorocz-
ne spotkania są wyjątkowe. Gości-
my dziś rodzinę Steczkowskich, 
którym bliska jest idea wspólnego 
muzykowania. wszyscy pamiętamy 

Stanisława Steczkowskiego, współ-
twórcę naszej imprezy. dzisiejszy 
jubileusz jest doskonałą okazją do 
nadania naszym spotkaniom jego 
imienia. Będzie to dla nas wyróż-
nienie – mówiła Beta Harań, wi-
ceburmistrz miasta. Gwiazdami 
spotkań, oprócz rodziny  Stecz- 
kowskich, byli Czerwony tulipan 
oraz Krzysztof daukszewicz. koz

Rodzina Klemieszew z Rosji wystąpiła z repertuarem rosyjskich 
piosenek, urzekając nie tylko śpiewem, ale i regionalnymi strojami
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Nie o trzeźwość 
z zaciśniętymi 

zębami chodzi, 
ale o czas radości 
przeżywany bez 
alkoholu lub innych 
używek. I, co ważne, 
aby wyrzeczenie było 
w jakiejś intencji. Mamy 
przecież wiele próśb 
do Boga, wiele ważnych 
spraw trapi nasze serca. 
Jak trudno jest się 
wyrwać z nałogu, 
jak wiele wysiłku 
kosztuje człowieka 
powrót do normalnego 
życia – wiedzą o tym 
najlepiej uzależnieni, 
którzy przebywają 
w ośrodku terapii 
Uzależnień w Starych 
Juchach. I jeśli ciągle 
myślimy, że to nigdy nas 
nie dotknie, bo jesteśmy 
aż tak silni, poznajmy 
ich życie – str. IV–V.
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Apel o krew dla szpitali

600 jednostek do życia
wystarczy usiąść w fotelu 
i przez 8 minut popatrzeć 
w sufit – tyle wysiłku kosztuje 
ludzkie życie.

od ponad roku oddaję krew. zaważy-
ły tradycje rodzinne. Brat, który był 
w moim życiu przewodnikiem, wiele 

mi opowiadał na ten temat i mnie zachęcił. Cze-
kałam tylko, aż skończę 18 lat, bo takie są prze-
pisy – mówi Joanna Szydłowska z długiego 
Borku koło Szczytna. zniecierpliwiona czeka-
ła, aż przekroczy próg dojrzałości, i już sześć 
dni po 18. urodzinach przyjechała do Rejono-
wego Centrum Krwiodawstwa w olsztynie. 
od tamtej pory oddała już w sumie ponad 2 litry 
krwi. – Będę oddawała ją tak długo, jak tylko 
będę mogła. Mama miała obawy, ale standardy 
higieny są tak duże, że nie ma się czego bać. 
Młodych ludzi zachęcam do tej akcji. Przecież 
nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebowali 
takiej pomocy. to jest wielkie szczęście urato-
wać komuś życie – apeluje Joanna.

Bezkrwawe lato
ośrodek krwiodawstwa na warmii i Ma-

zurach istnieje od 1945 roku. Na początku była 
to stacja pobierania krwi, od 1999 roku natomiast 
działa Regionalne Centrum Krwiodawstwa. 
funkcjonuje także 7 oddziałów terenowych, żeby 
mieszkańcom różnych części województwa war-
mińsko-mazurskiego było łatwiej angażować się 
w sprawę. –Naszym głównym celem jest pobór 
krwi i jej składników z przeznaczeniem do lecze-
nia chorych. zaopatrujemy więc szpitale w krew. 
zajmujemy się także badaniami serologicznymi 
i prowadzimy poradnię konsultacyjną dla całego 
województwa. Jeśli są problemy np. z dobraniem 
grupy krwi, zainteresowani zwracają się do nas, 
czyli do najlepszych specjalistów w regionie – 
opowiada Grażyna Kula, dyrektor centrum.

zawsze latem pojawia się problem niedoboru 
zasobów krwi. Jest to związane z większą ilością 
wypadków w tym czasie. Stąd też apele o większą 
ilość dawców. latem w każdy weekend specjalnie 
wyposażone autobusy wyruszają w teren.

wbrew stereotypom
– Krew mogą oddawać osoby w wieku od 18 

do 65 lat. Muszą być zdrowe, tzn. nie cierpieć 
na przewlekłe choroby, które wymagają przyj-
mowania leków. Na przykład przebycie żółtaczki 
zakaźnej dyskwalifikuje – mówi G. Kula. Jeśli 
choroby mają charakter czasowy, to po wyzdro-
wieniu człowiek może oddawać krew. Jest jeszcze 

warunek psychologiczny – nie można bać się 
widoku krwi i igły. tego typu lęk powoduje 
nieprawidłowe stany emocjonalne. zdarzają się 
wtedy omdlenia.

zaleca się, aby oddawać krew rano, gdy 
człowiek jest wypoczęty i po lekkim śniada-
niu. dzień wcześniej nie można się objadać ani 
pić alkoholu. w przeciwnym razie, gdy krew 
jest przetłuszczona, osocze nadaje się tylko 
do wyrzucenia. Chodzi o odpowiednią jakość 
pobieranego płynu. olsztyńskie Centrum gwa-
rantuje także śniadanie oraz sześć tabliczek cze-
kolady. – Mamy wielu krwiodawców, którzy 
przychodzą do nas od wielu lat. Istnieje szko-
dliwy stereotyp, mówiący, że jeśli ktoś zacznie 
oddawać krew, musi to robić do końca życia, 
gdyż organizm zaczyna produkować za dużo 

płynów. Bzdura. organizm uzupełnia taką ilość 
utraconej krwi, jaka jest mu potrzebna – mówi 
Grażyna Kula. Mężczyźni mogą brać udział 
w akcji raz na dwa miesiące, a kobiety – raz 
na trzy.

Bilet za krew
obecnie zapasy krwi są bardzo małe. Nigdy 

nie było tak, że brakowało grupy A Rh+, a tego 
lata brakuje. Pod koniec lipca dysponowano 
około 200 jednostkami krwi. Bezpiecznie nato-
miast jest, gdy centrum posiada 600 jednostek. 
z niego krew wysyłana jest do szpitali, gdzie 
używana jest podczas operacji, wypadków i po-
dawana potrzebującym chorym. Priorytetem 
jest zawsze sytuacja zagrożenia życia – wtedy 
robi się wszystko, aby zdobyć odpowiednią 
ilość płynu. 

w salach pobierania krwi zawsze ktoś się 
pojawia. – ważne, aby więcej ludzi stawało się 
krwiodawcami. Może nawet rzadziej, ale więk-
sza liczba – mówi dyrektor. osobami, które 
mają codziennie kontakt z przychodzącymi 
ludźmi, są pielęgniarki. Cała techniczna ob-
sługa, ale także tworzenie dobrej atmosfery 
należą do nich. – Bardzo często przychodzi 
młodzież. Pojawiają się również osoby pragną-
ce przełamać lęk. Istnieje bowiem wiele mitów, 
że oddawanie krwi wiąże się z bólem. A tak 
wcale nie jest – mówi Iwona wasilewska. wie-
lu przychodzi z rówieśnikami lub członkami 
rodziny, którzy obserwując z dystansu całą 
procedurę, często po pewnym czasie sami się 
zgłaszają. Jest jeszcze jeden bonus – za oddanie 
18 litrów krwi nabywa się możliwości darmo-
wego korzystania z autobusów MPK w olszty-
nie. Ks. Piotr Sroga

– w tym 
roku 
mieliśmy 
kryzysową 
sytuację. 
Potrzebujemy 
cały czas 
większej 
ilości krwi 
– mówi 
Grażyna  
Kula
powyżej: 
Joanna 
Szydłowska 
oddała 
już w sumie  
2 litry krwi
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Album dla Buzka

szczytno. w  zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie „Uczeń” 
półkoloniach wzięło udział 130 
uczniów szkół podstawowych. 
zaproponowano wyjazd do olsz-
tyńskiego kina Helios, kąpiel i zaba-
wę w kompleksie wypoczynkowym 
w Pluskach, a także zwiedzanie 
Muzeum Budownictwa ludowe-
go w olsztynku. organizatorzy 
chcieli połączyć przyjemne z poży-
tecznym, dlatego zaprosili zespół 
ratownictwa medycznego, który 
przeprowadził szkolenie z udzie-
lania pierwszej pomocy, co spotka-

ło się z wielkim zainteresowaniem 
dzieci. Podobny cel miało spotkanie 
ze strażakami, którzy w ciekawy 
sposób zdradzili tajemnice swego 
zawodu. dzieci z drugiego turnusu 
pracują obecnie nad stworzeniem 
albumu promującego Szczytno, któ-
ry przekazany będzie do Brukseli 
w związku z prezydencją Polski 
w  Unii europejskiej. wszystko 
mogło się odbyć dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy Miejskiej 
Szczytno i dyrekcji SP nr 3, która 
udostępniła pomieszczenia szkolne.
 dem

w czasie półkolonii w Szczytnie ponad 100 dzieci mogło odwiedzić 
atrakcyjne miejsca na warmii i Mazurach

U
M

 S
zC

zy
tN

o

Gęsim piórem
Kętrzyn. Muzeum im. wojcie-
cha Kętrzyńskiego zorganizo-
wało Jarmark średniowieczny 
na kętrzyńskim zamku. znaczą-
cym wydarzeniem było otwarcie 
części szlaku pielgrzymkowego 
wiodącego do Santiago de Com-
postela. włączony do europej-
skich szlaków pielgrzymkowych, 
wytyczony został przez kętrzyń-
skie Bractwo Pielgrzymkowe 
świętego Jakuba. otwarty odci-
nek prowadzi od granicy z litwą 
w ogrodnikach poprzez Suwałki, 
Giżycko, Kętrzyn, świętą lipkę 
do olsztyna. w czasie jarmarku 
w dawnym krzyżackim zamku 
można było zobaczyć pracę tka-
czek, kowali i odlewników, wziąć 
udział w warsztatach powroźni-
czych i degustacji potraw regio-
nalnych z Polski, węgier i Czech. 
w  pracowni garncarza każdy 
mógł poznać różne techniki lepie-
nia naczyń, u papiernika – wyko-
nać papier czerpany, aby później 
w średniowiecznym scriptorium 
gęsim piórem wykaligrafować 
na nim swoje imię. Na jarmark 
przybyli rzemieślnicy i  artyści 
z węgier i Czech, aby zaprezen-
tować kulturę swoich krajów, 

nauczyć średniowiecznych 
i tradycyjnych pieśni i tańców. 
zaplanowano także liczne atrak-
cje dla najmłodszych uczestni-
ków. oprócz średniowiecznych 
gier i zabaw mogli wziąć udział 
w spektaklach teatrów lalkowych. 
 pit

Podczas jarmarku każdy 
mógł zapoznać się z różnymi 
technikami rzemiosła
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talenty z wilna
rybaKi. Po raz 13. Caritas Archi-
diecezji warmińskiej zorganizo-
wała kolonie letnie dla 40 uczniów 
ze  Szkoły im. Anny Krepsztul 
w Butrymańcach. dzieci przyje-
chały na wypoczynek do Archi-
diecezjalnego ośrodka Charyta-
tywnego Caritas Archidiecezji 
warmińskiej w Rybakach k. Sta-
wigudy. Koloniści byli w warsza-
wie i zwiedzili Muzeum Powsta-
nia warszawskiego, cmentarz 
Powązkowski, Park łazienkowski 
i Stare Miasto, a także odwiedzili 
olsztyn. Pięknie przygotowali 
oprawę liturgiczną Mszy św. 
w intencji bohaterów ze świato-

wego związku Żołnierzy Armii 
Krajowej z  okazji 67. rocznicy 
operacji „ostra Brama”. Msza św. 
została odprawiona w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w olsztynie, a przewodniczył 
jej ks. inf. Julian Żołnierkiewicz. 
Kilka lat temu podczas naszych 
kolonii powstał zespół wokalny 
Podwileńskie talenty, który nadal 
wzrusza wykonaniem „walca 
wileńskiego”, „Polskich kwiatów” 
oraz innych piosenek poznanych 
podczas kolonii. dzieci odwiedził 
dyrektor warmińskiej Caritas 
ks. prał. Roman lompa i koordyna-
tor wakacyjnej akcji Caritas Kry-

styna Kucewicz, którzy obdarowa-
li kolonistów szkolnymi plecakami 
pełnymi niespodzianek. kg

dzieci w Rybakach mogły 
połączyć wypoczynek 
z nauką języka polskiego

odszedł do domu ojca
br anie wo. 28 lipca 2011  r. 
w  Braniewie zmarł ks.  leszek 
Józef Rutkowski, kapłan archi-
diecezji warmińskiej. Urodził się 
13 kwietnia 1957 r. w ornecie, 
święcenia kapłańskie otrzymał 

6 października 1984  r. w  Bra-
niewie. wikariusz parafii św. 
wojciecha w  ełku, św. Anny 
w  Barczewie, Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Iławie. Później 
proboszcz parafii pw. bł. teresy 

ledóchowskiej w Grabowie, św. 
Piotra w Momajnach-Skandawie, 
były dziekan dekanatu Mrągo-
wo II. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w parafii św. Antonie-
go w Braniewie. kfk
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Miejsce, w  którym 
można się zakochać. 
wokół jeziora i lasy 
porastające niewiel-

kie pagórki. wieś Stare Juchy. 
Kiedy przejeżdża się przez nią, 
nie  widać pośpiechu, a  leniwi 
turyści powoli idą nad jezioro, 
może do lasu na grzyby. wycho-
dzą ze sklepu. Piją piwo. śmieją 
się. wieczorami dym z  grillów 
wygrywa z zapachem tataraku. 
I kiedy oni odpoczywają, tuż obok, 
na wzgórzu na skraju wsi, w domu, 
który wyglądem przypomina pen-
sjonat, trwa walka innych ludzi 
o swoją przyszłość.

Byle nie do pierwszego
ośrodek terapii Uzależnień 

w Starych Juchach powstał jako 

dar dziękczynienia Bogu za 600 
lat pobytu zakonu Kanoników 
Regularnych laterańskich (przez 
który jest prowadzony) w Polsce 
i 60 lat obecności zakonu w parafii 
pw. Najświętszego Serca Jezuso-
wego w ełku. – Ale nie o historię 
przecież tu chodzi, a o wdzięcz-
ność Bogu za to, że możemy dalej 
działać i rozwijać się jako zakon, 
także przez pomaganie osobom 
uzależnionym – mówi ks. Jacek 
Krzewicki CRl, odpowiedzialny 
za funkcjonowanie otU. od same-
go początku założeniem twórców 
było stworzenie profesjonalnego 
ośrodka, który będzie działał 
w ramach Nfz, a który nie będzie 
formą grupy samopomocy osobom 
uzależnionym, a miejscem, gdzie 
uzależnienie traktowane jest jako 
choroba. – to jest choroba. Jeżeli 
ktoś jest epileptykiem, czy może 
przysiąc, że go nigdy nie złapie 
atak padaczki? oczywiście takie 
podejście kłóci się z traktowaniem 
uzależnienia jedynie w kategorii 
dobra i zła – wyjaśnia ks. Jacek. 
Jak mówi, czasem takie okresy 
trzeźwości są  zwodnicze, gdyż 
sam fakt, że wytrzymało się mie-
siąc bez picia, umacnia poczucie, 
iż nie ma się problemu z alkoholem. 
– Ale to nie o wytrzymanie chodzi, 
ale o poczucie radości z trzeźwego 
życia. to ma być okres radości, 
a nie nerwowego oczekiwania, 
kiedy w końcu będzie 1 września 
– podkreśla kapłan.

litr dziennie
Po  alkohol po  raz pierwszy 

sięgnęła w  wieku 16 lat. Kiedy 
nastał czas osiemnastek, zawsze 
piła więcej niż inni. dużo więcej. – 
wprawdzie następnego dnia było 
mi głupio, jak ktoś przypominał, 
co robiłam, ale kac moralny szyb-
ko mijał – mówi Klaudia, która 
leczy  się w  ośrodku w  Starych 
Juchach. Po szkole średniej dosta-
ła się na wymarzone studia – prawo 
na Uniwersytecie warszawskim. 
Jednak początek studiów zbiegł się 
ze śmiercią matki. – Absolutnie 
nie wiedziałam, jak sobie z tym po-
radzić. więc piłam, sama, w domu 
– wyznaje. Kiedy jej życie zaczęło 
balansować na granicy świado-
mości, a tygodnie zamieniały się 
w czas nieustającego odurzenia, 
coraz bardziej docierała do niej 
myśl, że ma problem. – zerwałam 
kontakt z ojcem. Na uczelni zaczę-
łam mieć problemy. Ale nikt tego 
nie dostrzegał. Nawet najbliżsi. 
Bo jak była impreza, imieniny cio-
ci, i ktoś zauważył, że więcej piję, 
to myślał, iż jest to jednorazowy wy-
bryk. Przecież wszyscy wiedzieli, 
że studiuję, pracuję, zarabiam, ogar-
niam swoje życie – mówi. Pierwszy 
raz podjęła decyzję, że nie będzie 
więcej pić, kiedy znajomi zaczę-
li się od niej odwracać. – wtedy 
wszyłam sobie esperal. Nie piłam 
przez 3 miesiące. I to były najszczę-
śliwsze trzy miesiące w moim życiu 
– mówi drżącym głosem. Jednak 

potem zaczęła „nadrabiać zaległo-
ści”. Potrafiła tygodniami leżeć 
w domu, wypijając dziennie ponad 
litr wódki. w końcu, po zmieszaniu 
alkoholu z lekami antydepresyjny-
mi, trafiła do szpitala na odtrucie. 
Potem do szpitala psychiatryczne-
go. Jednak nie skończyła terapii. 
Ciągle nie była w stanie utożsa-
mić się z problemem. – Boję się po-
wiedzieć, że wierzę w to, iż mi się 
uda. Choć wierzę. Może to kwestia 

tekst i zdjęcia
Krzysztof KozłowsKi

krzysztof.kozlowski@gosc.pl

A ja w głowie  
ciągle gram

panie boże, mam biznes. Będę się 
modlić, pójdę na pielgrzymkę. ty, Panie 
Boże, sprawisz cud. Co? zapomniałeś 
o mnie? Przecież miałem nie pić! A Bóg 
błogosławi pracy. Potrzebuje wysiłków. 
walki o własne zbawienie.

tego miejsca, może większej moty-
wacji. Ale ja już nie chcę pić. dotar-
ło do mnie, że ile byś mi tej wódki 
nie dał, to mi jej nigdy nie wystar-
czy. wiem, że jak stąd wyjdę, będzie 
mi bardzo ciężko. Kiedy tu przy-
szłam, myślałam o sobie jak o szma-
cie, menelu. Ale zaczęło mi na sobie 
zależeć. A marzenia... Chciałabym 
skończyć studia, dostać się na apli-
kację adwokacką. Chciałabym zało-
żyć rodzinę, kochać i być kochaną. 
Chciałabym być z siebie dumna. 
Żeby mój tata był ze mnie dumny. 
Przecież mam dopiero 25 lat – mówi.

wykluczeni święci
w ośrodku znajduje się kaplica 

z Najświętszym Sakramentem pw. 
św. ojca Pio. – dlaczego taki patron? 
Proszę spojrzeć na historię życia 
tego świętego. doświadczył nie-
zrozumienia, wręcz wykluczenia, 
po to, żeby po latach być wynie-
sionym na ołtarze. to jest bliskie 
osobom uzależnionym, które czu-
ją się absolutnie niezrozumiałe, 
kiedy najbliżsi mówią: „Przecież 
ja mogę nie pić, a ty nie możesz? 
to co z ciebie za człowiek? to jaką 
ty masz wolę?”. ojciec Pio również 
przeżywał okresy odrzucenia. 
Bo to on miał stygmaty, a nie inni. 
to mąż albo żona jest uzależniona, 
a nie ja. Jeśli współbracia mieliby 
stygmaty, zrozumieliby ojca Pio. 
Jeśli ty byłbyś uzależniony, zrozu-
miałbyś uzależnionego. to takie 
paradoksalne odwrócenie sytu-
acji, ale pokazuje, jak jest trudno 
zrozumieć tę chorobę. oczywiście 
nie chcę tu znieść odpowiedzialno-
ści za czyny, ale ta odpowiedzial-
ność jest inna, gdyż moja świado-
mość jest inna, moja wola jest inna 
– mówi ks. Krzewicki. Jak podkre-
śla, w otU nauka o Bogu to nauka 
o duchowości, o świecie, warto-
ściach i celu życia. – Pytam się: 
„Po co trzeźwiejesz?”. „No, dla rodzi-
ny, dla siebie”. Ale po co to wszyst-
ko? I w którymś momencie stajemy 
przed pytaniem ostatecznym. Kiedy 
dochodzi się do momentu, że przy-
najmniej pytaniem trzeba prze-
kroczyć to, co ziemskie, i zapytać 
o to, co jest później. to często budzi 
szok. Bo właściwie po co? Przecież 
życie się kończy i co? A odpowiedź 
jest prosta: by być zbawionym. Je-
śli to się sobie uświadomi – a widzę 
to namacalnie – wtedy nabiera się 
energii do trzeźwienia. Bo chodzi 
o odkrycie sensu i celu. I zauwa-
żanie znaków. Mówię: „zobacz, ile 
jest ośrodków leczenia uzależnień 

w Polsce. A ty akurat trafiłeś tu. 
w 10 sekund możesz dojść do kapli-
cy z Najświętszym Sakramentem. 
zobacz, co masz” – mówi kapłan.

otU jest najlepszym przykła-
dem, że wiara i Bóg nie kłócą się 
z podejściem do uzależnienia jako 
do choroby, którą należy leczyć. do-
wodem na to jest fakt, że otrzymał 
on akredytację Państwowej Agen-
cji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i dołączył do grona 
12 placówek stażowych w Polsce 
(na ponad 150 ośrodków terapeu-
tycznych) i został włączony do pro-
gramu uzyskiwania kwalifikacji za-
wodowych przez osoby prowadzące 
terapię uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia w zakładach 
lecznictwa odwykowego.

dusza  
za 150 złotych

„to może być twój szczęśliwy 
dzień”. „wszystko zaczyna  się 
od marzeń”. taka pozytywna aura. 
– Gdyby pięć lat temu ktoś powie-
dział mi, że będę w ośrodku tera-
pii Uzależnień i będę uzależniona 
od hazardu, to bym go wyśmiała 
– mówi Krystyna. Jak wspomina – 
to, co ją zgubiło, to wygrana. Kiedy 
po raz pierwszy w życiu zagrała 
w multilotka, na chybił trafił, wy-
grała 150 zł. Następnego dnia wy-
słała kupon. znowu wygrała 150 
zł. – opatrzność? los? Cieszyłam 
się. Mądrość i inteligencja nie chro-
nią nas przed naszymi demonami, 
przed wyobraźnią, uczuciami, 
przed nami samymi. I nie powiem, 
jak to się stało, że uzależniłam się 
od totolotka. Po prostu nie wiem 
– wyznaje. wygrane pieniądze 
odłożyła. za nie kupowała kolejne 
zakłady. Szybko się skończyły. Jed-
nak w świadomości tkwiła myśl, 
że jest ciągle na plusie. – zaczęłam 

podsłuchiwać rozmowy ludzi 
w kolekturach. zaczęłam z nimi 
rozmawiać na temat gier i kom-
binacji, że może wyższa stawka, 
więcej skreśleń. A że jest strona 
internetowa, na której można zro-
bić symulacje wylosowanych liczb 
– wspomina. Jak podkreśla, nigdy 
nie pomyślała, że to hazard. Bo prze-
cież on kojarzy nam się z automata-
mi, ruletką czy pokerem; z kasy-
nami, w których spędza się wiele 
godzin. A totolotek? to tylko pójście 
do kolektury i wysłanie kuponu. 
Jakieś kilkadziesiąt sekund. – dla-
tego ta forma uzależnienia jest tak 
niebezpieczna. Jest nie do zauwa-
żenia przez świat zewnętrzny. Sie-
dzę z rodziną w domu, oglądamy 
wspólnie film, jemy razem obiad. 
wszystkim wydaje się, że tak jest. 
A ja w głowie ciągle gram. widzę 
wcześniej wylosowane liczby, sy-
mulacje, mapy i zestawienia. I na-
dzieja, że jutro w końcu wygram 
– tłumaczy Krystyna. Jej  życiu 
zaczęły towarzyszyć nieustający 
stres, poczucie winy, wstyd, świado-
mość wyrządzanej bliskim krzyw-
dy. Aby mieć pieniądze na granie, 
wzięła pierwszą pożyczkę. Kolejną. 
Kolejną. trzykrotnie konsolidowała 
dług. I nie było ważne, na jaki pro-
cent jest ona udzielana. do tego 
doszedł jadłowstręt, życie na ka-
wie i papierosach – elementy pod-
świadomej autodestrukcji. – świat, 
w którym żyłam, stawał się światem 
nierealnym. to, co się działo w mo-
jej głowie, to był świat po wygranej, 
bardzo realistyczny. I codzienna 
myśl: „Ach, nie wygrałam. to trzeba 
jakoś inaczej pomyśleć, inny zakład, 
może inna gra. teraz już pójdzie. 
to będzie ten moment”. I już nie wie-
działam, co jest rzeczywistością, 
a co nie... Człowiek zaczyna wierzyć 
w to, że zło jest dobrem. zostaje 

droga tylko do obłędu – dodaje. 
Jej zadłużenie w bankach wynio-
sło ponad 160 tys. zł. A przegrała 
dużo więcej. zaczęło się wszystko 
od jednego „szczęśliwego” zakła-
du. A skończyło próbą samobój-
czą. – Uratowano mnie. I wtedy 
zobaczyłam rozpacz mojej mamy, 
męża i córki. Nie mogłam patrzeć 
w lustro, nienawidziłam siebie i je-
dyne, o czym marzyłam, to umrzeć. 
Ale właśnie wtedy powiedziałam 
im: „Ratujcie mnie. zróbcie cokol-
wiek. Ja nie wiem, jak siebie ra-
tować. zgodzę się na wszystko...”. 
I tak się tu znalazłam. dzięki Bogu 
– mówi.

Poszukiwanie Szefa
Mówi się, że  uzależnienie 

jest  chorobą braku miłości. 
Ale to nie tłumaczy wszystkiego. 
Bo są przecież osoby, które miały 
w domu jak w raju. Na pewno wie-
le osób uzależniło się, żeby pora-
dzić sobie z jakimś koszmarem. – 
A z drugiej strony można mówić 
o szukaniu czegoś. Hazardzista 
gra, żeby mieć pieniądze. Ma ilu-
zję, że jak wygra, to w końcu spłaci 
długi, kupi nowy dom i samochód, 
zabierze rodzinę na wymarzone 
wczasy. tylko jakoś ciągle wy-
grać nie może. I myśli, że przecież 
on chce mieć te pieniądze, żeby 
coś dobrego zrobić. Alkoholik też 
może powiedzieć, że pije, żeby być 
lepszy, fajniejszy. tylko że te cele 
są nie do osiągnięcia za pomocą 
tego typu zachowań. I jeżeli do cze-
goś to odnieść, to jakby człowiek 
za czymś tęsknił. Czegoś szukał. tyl-
ko czego? Czego?... – zastanawia się 
Marek Kamionowski, kierownik 
ośrodka, certyfikowany specjalista 
psychoterapii uzależnień. – Może 
Szefa?... – mówi, patrząc na wiszący 
na ścianie krzyż. •

Każdy ma wytłumaczenie: 
„Miałem trudne dzieciństwo”; 
„Bo mnie nikt nie kochał”; 
„Bo mnie ojciec bił”. 
to wszystko może być 
prawda, ale to nie jest powód 
do picia wódki. to jest powód 
do szukania pomocy – uważa 
Marek Kamionowski
po lewej: właśnie w kaplicy 
niektórzy odnajdują cel 
swojego życia. w ciszy. twarzą 
w twarz z Bogiem

osoby uzależnione kierowane 
są do ośrodka przez inne 
placówki odwykowe. zdarza się, 
że uzależnieni sami dzwonią, 
pytają, proszą o pomoc. Podczas 
rozmów wyznaczany jest termin 
przyjęcia. Pobyt w otU  
trwa sześć tygodni
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Nowe obiekty w Kamionce

Serce na dwóch etatach
Każdy może tutaj 
znaleźć coś dla siebie. 
Proste rzeczy robione 
według starych 
receptur sprawiają 
wielką radość. 
A do tego koncerty, 
przedstawienia 
i jarmarki – wszystko 
po mazursku.

Mała miejscowość koło 
Nidzicy licząca 62 miesz-
kańców wzbogaciła się 

cztery lata temu o jedno niezwykłe 
gospodarstwo. Na miejscu dawnych 
zabudowań wybudowano tutaj 
wioskę garncarską. Położona kil-
ka kilometrów od głównej drogi 
do warszawy przyciąga wiele osób 
pragnących na chwilę przenieść się 
w świat dawnej kultury mazur-
skiej. – Jesteśmy przedsiębiorstwem 
społecznym. Naszym głównym ce-
lem było zagospodarowanie miej-
sca, w którym pracę znajdą głównie 
bezrobotni. wszystko w oparciu 
o środki uzyskane na uprawianie 
rzemiosł takich jak garncarstwo, 
wytwarzanie papieru czerpanego, 
krawiectwo, kowalstwo – wymie-
nia Grażyna Sławińska, prezes.

zrób sobie pracę
Na  pomysł wpadł Krzysztof 

Margol z  Nidzicy, który zaraził 
ideą wielu ludzi, z których niema-
ło do dziś jest zaangażowanych 
w funkcjonowanie przedsiębior-
stwa. Na początku szukano odpo-

wiedniego miejsca. zdecydowało 
m.in. zaangażowanie pani sołtys 
z Kamionki, która robiła wszyst-
ko, aby w jej wiosce powstało nowe 
gospodarstwo. – zabudowania sto-
jące na przejętym terenie nie nada-
wały się do adaptacji. Musieliśmy 
wszystko rozebrać. Robiliśmy to go-
spodarczo, tzn. cegła była odzyski-
wana i wykorzystana w nowych bu-
dynkach – opowiada G. Sławińska. 
dzięki pomocy Unii europejskiej 
i wielu sponsorów szybko powsta-
wały poszczególne elementy osady. 

obecnie przedsiębiorstwo reali-
zuje trzy cele. Pierwszym jest pro-
dukcja wyrobów garncarskich, pa-
pieru czerpanego i różnego rodzaju 
strojów. Na miejscu jest sklepik. 
12 zatrudnionych tu osób obsługuje 
wszystkie warsztaty i zajmuje się 
oprowadzaniem gości. wszyscy 
są ubrani w stroje ludowe. drugim 
celem jest obsługa wizyt studyj-
nych, czyli organizowanie szkoleń 
z zakresu ekonomii społecznej. – 
Najczęściej ich uczestnikami są oso-
by z MoPS-u i GoPS-u, bezrobotne. 
Przyjeżdżają one zobaczyć, jak moż-

na się zorganizować dla stworze-
nia nowych miejsc pracy. Jesteśmy 
przedsiębiorstwem nietypowym. 
Pracujemy nie dla osiągnięcia zy-
sków, ale wszelkie zebrane pienią-
dze przeznaczamy na tworzenie 
nowych miejsc pracy – opowiada 
Grażyna Sławińska. Są one przeka-
zywane także na stypendia. Utwo-
rzono również fundusz aktywacji 
osób bezrobotnych. Przeznaczo-
ny jest on dla wszystkich, którzy 
chcą nauczyć się nowego zawodu, 
a nie stać ich na pokrycie kosztów 
szkolenia.

Garnki z koła
Pani Grażyna jest byłą nauczy-

cielką biologii. Pracuje w Kamionce 
na jedną czwartą etatu. teoretycz-
nie. w praktyce spędza w wiosce 
nieraz większość dnia. Mówi, 
że sercem jest na dwóch etatach. 
w czasie 20-letniej pracy nauczyciel-
skiej była przez 5 lat zaangażowana 
w działalność harcerską. – Atrakcją 
dla przyjeżdżających są codzienne 
warsztaty. Mamy stałych gości, 
którzy przyjeżdżają z dziećmi, aby 
np. lepić garnki. Jedno z przedszkoli 
z warszawy było u nas już dwa razy 
– wspomina pani prezes.

w jednym z domów można 
usiąść na kole i pod okiem jednej 
z garncarek nauczyć się lepienia 
z gliny kubków, garnków, misek. 
Jeśli ktoś nie lubi brudzić sobie rąk, 
może zająć się malowaniem już go-
towej ceramiki. – Najwięcej przy-
jemności sprawia praca na kole. 
Czasem przyjeżdża nawet 50 osób. 
wtedy dzielimy się na grupy. Jed-
ni wyrabiają garnki, inni malują 
już gotowe – mówi elżbieta Polkow-

ska, garncarka. Można też malować 
na szkle. wielkim walorem całej 
inicjatywy jest  zaangażowanie 
mieszkańców wioski w funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa. Jedna 
z pań piecze codziennie dobre cia-
sto, inna gotuje pierogi. Niektórzy 
znaleźli także pracę przy zarządza-
niu i pielęgnowaniu terenu.

Na wesele!
trzecim celem przedsiębior-

stwa jest promocja i zachowanie 
kultury mazurskiej. Raz w miesiącu 
organizowane są targi rzemiosła, 
na które zjeżdżają się rzemieślnicy 
z całej okolicy. Jedną z głównych 
atrakcji jest  mazurskie wesele. 
– Na specjalne zamówienie orga-
nizujemy trzygodzinne wesele 
w starej mazurskiej tradycji. Mło-
dzi i rodzice młodych to aktorzy, 
ale wszyscy pozostali wybierani 
są spośród gości. Mają nieco czasu 
na nauczenie się swoich ról i po go-
dzinie rozpoczyna  się spektakl 
razem z biesiadą – opowiada pani 
Grażyna.

w wiosce garncarskiej jest sce-
na do wystawiania spektakli i kon-
certów. Najnowszym nabytkiem 
jest... wirtualna oczyszczalnia 
ścieków! obok tradycyjnych ma-
zurskich obiektów powstaje zespół 
edukacyjny dla dzieci i młodzie-
ży. w oczyszczalni zwiedzający 
dzielą się na grupy i rywalizują, 
przechodząc przez pomieszczenie 
i odpowiadając na pytania. w przy-
szłości mają się tu znaleźć obiekty 
ofiarowane przez Muzeum Nauki 
im. Mikołaja Kopernika w  war-
szawie. Planowany jest także rajski 
ogród. Ks. Piotr Sroga

Nowo wybudowane 
obiekty służą 
przyjeżdżającym 
turystom
po prawej: 
w pracowni 
krawieckiej  
szyje się dawne 
mazurskie stroje. 
Grażyna Sławińska 
w pracy chodzi 
w jednym z nich

takie warsztaty przyciągają 
wiele osób
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Propozycje ośrodka PCK

o rzut gumiakiem
Nawet gdy pada pod 
namiotami mieszkają 
młodzi Polacy 
i Niemcy. Razem się 
bawią, zwiedzają, 
biorą udział 
w szkoleniach... 
Gdy się rozjeżdżają 
do domów, 
są już przyjaciółmi.

Jak łatwo można połączyć 
wypoczynek z  realizacją 

ambitnych celów? Przykładem 
jest ośrodek w Kręsku, prowa-
dzony przez olsztyński oddział 
PCK. to miejsce położone nad 
jeziorem, wśród lasów, od kil-
kudziesięciu lat służy dzieciom, 
młodzieży i  dorosłym. – Były 
czasy, gdy podczas kolonii or-
ganizowanych dla młodzieży 
potajemnie przeżywaliśmy nie-
dzielną Mszę św. Przypływał 
do nas łódką ks. Misiak z Szą-
bruka i celebrował nabożeństwo 
w lesie – wspomina Mieczysław 
osiński, wieloletni organizator 
kolonii. Po tych czasach zostało 
jedynie wspomnienie, a ośrodek 
w Kręsku nadal prężnie działa.

z ziemi warmińskiej do...
oddział olsztyński PCK nawią-

zał przed laty współpracę ze swo-
im odpowiednikiem z Mecklen-
burga. Co roku polska młodzież 
wyjeżdża do Niemiec, niemiecka 
spędza zaś wakacje w warmiń-
skim ośrodku. 15 uczestników i 3 
opiekunów wzięło udział w obozie, 
który zgromadził razem 50 mło-
dych osób. – takie wydarzenia 
mają służyć integracji. znaczące 
jest, że nasi niemieccy podopieczni 
przywieźli ze sobą słowniki i mieli 
już wypisane ważne, ich zdaniem, 
słowa: dziękuję, proszę, przepra-
szam – mówi Andrzej Karski, dy-
rektor olsztyńskiego PCK. w cią-
gu dziesięciu dni pobytu młodzież 
brała udział w wielu atrakcjach: 
całodziennej wycieczce do olszty-
na, szkoleniu z pierwszej pomocy, 
dyskotekach, wieczorze narodów 
i innych.

Na  początku obozu flagę 
Czerwonego Krzyża wciągnęła 
na maszt polsko-niemiecka de-
legacja. Uczestników odwiedził 

także Julian osiecki, były prezes 
zarządu PCK, który ich obdarował 
słodyczami i czapkami. w tym 
samym czasie w Ueckermuende 

przebywała 15-osobowa grupa pol-
skich wolontariuszy. – Już po przy-
jeździe nawiązały się pierwsze 
międzynarodowe przyjaźnie. Czas 
minął nam bardzo szybko. Były 
gry integracyjne, zwiedzanie, 
wieczór filmowy i inne atrakcje – 
wspomina Anna wrąbel, opiekun 
i tłumacz.

w nagrodę za serce
ośrodek PCK jest wykorzysty-

wany także na szkolenia lub różne-
go rodzaju imprezy konkursowe. 
w ostatnich dniach lipca odby-
ła się tam XXII Spartakiada Klu-
bów Honorowych dawców Krwi 
PCK. Udział w niej brali pięciooso-
bowe drużyny z Klubów HdK PCK, 
które zwyciężyły w spartakiadach 
rejonowych, oraz kibice. zawod-
nicy uczestniczyli w kilkunastu 
konkurencjach: rzut kółkiem rin-
go do celu, strzelanie z wiatrówki, 
wyrzut piłką lekarską do tyłu, rzut 
piłką do kosza, rzut lotką do tar-
czy, strzały do bramki z zawiąza-
nymi oczami, bieg w workach, sla-
lom piłkarski, slalom z hantlami, 
rzut gumiakiem. – Na spartakiadę 
przyjechało 10 zespołów. trzeba 
jednak dodać, że wśród nieobec-
nych są kluby szkolne, a teraz, jak 
wiadomo, mamy wakacje, więc 
te drużyny zapewne trudno było 
zebrać. Mniejsza od planowanej 
liczba uczestników, na  pewno 
nie wpłynie na atmosferę sparta-
kiady, która ma przede wszystkim 
zapewnić zabawę i nawiązanie 
bliskich kontaktów pomiędzy ho-
norowymi dawcami krwi. Bo cel 
integracyjny spartakiady jest nie-
wątpliwie najważniejszy – mówi 
A. Karski.

Uroczystość podsumowująca 
spartakiadę połączona była z wrę-
czeniem pucharów, dyplomów 
i nagród. Rywalizacja podniosła 
wszystkim poziom adrenaliny, 
ale przebiegała w koleżeństwie 
i szacunku. wyrażono powszech-
nie życzenie, aby w regulaminie 
przyszłorocznej spartakiady 
uwzględnić konieczność startu 
w 5-osobowym zespole dwu kobiet. 
w tegorocznych zawodach udział 
wzięła tylko jedna kobieta – wero-
nika Budział w ekipie z działdowa.

dem

Podczas spartakiady rywalizowano ze sobą w kilkunastu 
konkurencjach

Rzut kaloszem okazał się jedną z atrakcyjniejszych dyscyplin

Młodzi Niemcy i Polacy zintegrowali się podczas wspólnie 
spędzanych dni. Na zdjęciu Neptunalia
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P arafia została erygowana 
w 1337 r. z tego okresu pochodzi 

również kościół (tylko wieżę wybu-
dowano cztery wieki później), któ-
ry został częściowo przebudowany 
w XVIII w. Jego wnętrze zachwyca 
prostotą i zabytkami – najcenniej-
szym z nich jest drewniane skle-
pienie z 1720 r., które od momentu 
powstania nie było odnawiane. 
z tamtego czasu jest również ołtarz 
dłuta znanego na warmii Christia-
na Bernarda Szmidta.

letnie porządki
z inicjatywy parafian, głów-

nie tadeusza Staszewskiego, któ-
ry obecnie jest przewodniczącym 
Rady Gminy, powstało Stowarzy-
szenie na rzecz Rozwoju wsi Ro-
góż. dzięki zrealizowaniu kilku 
projektów unijnych mieszkańcy się 
zaktywizowali. do stowarzyszenia 
należy również tutejszy proboszcz 
ks. Ingo Michał Czaja. – Naszym 
głównym celem jest integracja spo-
łeczności. I rzeczywiście jest coraz 
więcej osób, które chcą coś robić. 
Co cieszy, osoby te są coraz młodsze 
– mówi ewa węzełowska, wielolet-
nia nauczycielka katechezy w tu-
tejszej szkole. w tym roku miesz-
kańcy wsi postanowili z inicjatywy 
Janusza lasowego, nowego sołtysa, 
przystąpić do konkursu na najład-
niejszą wieś. dlatego i przy kościele, 
mimo niesprzyjającej pogody, trwa-
ją intensywne porządki.

Kamienie pamięci
Kiedy przejeżdża  się obok 

plebanii, wzrok przyciągają dwa 
ogromne kamienie, między któ-
rymi widoczny jest stary metalo-
wy krzyż. zostały one ustawione 
w 1919 r. Jeszcze za czasów komu-
nizmu zamurowano je, bo umiesz-
czone na nich napisy są niemieckie. 
Powstała w tym miejscu kapliczka. 
– zrobiona była ze słabych mate-
riałów, beton odpadał – wyglądało 
to tragicznie. Postanowiliśmy coś 

z tym zrobić. zbiliśmy beton i poka-
zały się napisy, które upamiętniały 
osoby z pobliskich miejscowości, 
ofiary I wojny światowej – mówi 
proboszcz. dziś jest to ponownie 
miejsce upamiętniające burzliwą 
historię warmińskich ziem.

Uginające się stoły
Parafia aktywnie współpracu-

je z tutejszym stowarzyszeniem. 
– to jest wieś aktywna. Pracuję 
tu już 26 lat i widzę pozytywne 
zmiany – mówi e. węzełowska. 
dwa razy do roku przy parafii or-
ganizowane są spotkania dla senio-
rów. Pierwsze odbywa się podczas 
karnawału, drugie latem – w ogro-
dzie przy plebanii. Bez względu 
na pogodę przychodzi na nie wiele 

osób. w tym roku w świetlicy odby-
ło się uroczyste spotkanie z okazji 
dnia Matki.

we wsi istnieje zespół Rogó-
żanie, jest również grupa kobiet, 
która spotyka  się wieczorami 
i śpiewa. Przy parafii działa schola 
prowadzona przez organistę toma-
sza Piszkę. Są też koła różańcowe 
i grupa ministrantów. – Parafianie 
są niezwykle oddani wspólnocie 
i księdzu. Kiedy miał 25-lecie po-
sługi, przygotowali bez uprzedze-
nia wielką uroczystość. zaprosili 
znamienitych gości. Po Mszy św. 
wszyscy w uroczystym orszaku 
udali się do remizy, a stoły ugina-
ły się od przygotowanego poczę-
stunku – wspomina pani ewa.

Krzysztof Kozłowski

panorama parafii pw. świętej Barbary w Rogóżu

Niespodzianka na ćwierćwiecze

zapraszamy  
na Msze św. 
w niedziele: 8.30, 11.30.
wyjazdowe,  
naprzemiennie: 10.00 – 
Knipy, Napraty.
w dni powszednie:  
8.00, 18.00 (zimą o 17.00).

zdaniem 
proboszcza

– do parafii 
należy osiem 
miejscowości: 
Żytowo, Budniki, 
Kotowo, Morawa, 
Napraty, Knipy, 

Napratki i Rogóż. Najbardziej 
oddalone jest Żytowo, 
chociaż nie w linii prostej. 
Rzecz w tym, że podczas 
II wojny światowej został 
zniszczony most na rzece 
łyna i dziś mieszkańcy, 
żeby dotrzeć do kościoła, 
muszą jechać przez lidzbark 
warmiński. Po drodze mijają 
trzy świątynie, ale mimo 
to zazwyczaj dojeżdżają 
do rodzimej parafii. 
większość parafii stanowią 
byłe pegeery, większość 
ludności jest napływowa. 
Jednak to mieszkańcom 
nie przeszkadza w czuciu się 
tu gospodarzami i aktywnym 
włączaniu się w życie 
nie tylko parafii, ale i całej 
lokalnej społeczności. 
w parafii istnieje oczywiście 
jednostka ochotniczej 
Straży Pożarnej. w tym roku 
za sprawą marszałka Jacka 
Protasa, którego rodzice 
mieszkają w Rogóżu, dostała 
ona nowy wóz strażacki. 
właśnie w naszym kościele 
przez wiele lat marszałek 
był ministrantem. Miałem 
nawet zaszczyt błogosławić 
jego małżeństwo. w tym 
roku obchodzą z żoną 25. 
rocznicę ślubu. w Rogóżu 
również znajduje się 
zespół Szkół. w tym roku 
powiększony zostanie 
o przedszkole.

Ks. Ingo Michał Czaja

Urodzony w 1940 r. święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1970 r. 
Pracował jako wikary w Iławie, 
wydminach, Rucianem- 
-Nidzie, Biskupcu. Później 
dyrektor księgarni diecezjalnej. 
od 1982 r. proboszcz tutejszej 
parafii.

Mieszkańcy Żytowa, jadąc 
na niedzielną Mszę św., mijają 
trzy świątynie. Ale i tak 
najczęściej wolą nadłożyć drogi 
do swojego kościoła parafialnego.

Główny 
ołtarz 

wykonał 
znany 

na warmii 
Ch.B. Szmidt


