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Festyn aKcji KatolicKiej, 28 sierPnia. Podczas spotkania w Smolanach można było porozmawiać 
przy pieczeniu kiełbasek

T radycyjnie Akcja Katolicka Ar-
chidiecezji Warmińskiej zorga-

nizowała letni Festyn. W niedzielę, 
28 sierpnia, w Smolanach zakończo-
no wakacyjny sezon. zaproszono 
członków stowarzyszenia, ale do-
łączyć mógł się każdy. Wspólne 
spotkanie rozpoczęła uroczysta 
eucharystia celebrowana przez 
ks. kan. Stanisława zinkiewicza. 
W programie były występy grup 
muzycznych, zabawy i oczywiście 
smaczna grochówka, serwowana 
co roku, która ma już od lat swoich 
fanów. Podczas pobytu w Smola-
nach można było także wesprzeć 
tamtejszą katolicką szkołę. orga-
nizatorami spotkania byli prezesi 
Wojciech Ruciński i Andrzej Abako. 
obecnie Akcja Katolicka Archidie-
cezji Warmińskiej liczy około 250 
osób.

� •

odpust w Stoczku Klasztornym

Kardynał na ołtarze
Uroczystości 
w sanktuarium Matki 
Pokoju są dobrze 
przygotowane. 
Już od piątku 
wierni modlili się 
i uczestniczyli 
w nabożeństwach.

Stoczek Klasztorny gościł w ostat-
nią niedzielę setki pielgrzymów, 

którzy przybyli z różnych stron ar-
chidiecezji warmińskiej i całej Polski. 
okazją były uroczystości odpustowe 
ku czci Matki Bożej Pokoju. – Przy-
jechaliśmy do Stoczka z Malborka. 
To miejsce związane z kard. Stefanem 
Wyszyńskim, któremu tak wiele za-
wdzięcza nasza ojczyzna. Tutaj prze-
cież był więziony – mówi Władysław 
Podolski.

W tym roku przypada 110. rocz-
nica urodzin i 30. rocznica śmierci 
sługi Bożego. dlatego też modlono się 
o szybką jego beatyfikację. Przygo-
towanie do odpustu rozpoczęło się 

już w piątek, 26 sierpnia. Był to dzień 
poświęcony chorym. Po Różańcu 
w modlitwach polecano Bogu osoby 
cierpiące. Sobota była zarezerwowa-
na dla rodzin, które przeżyły wspól-
ną drogę krzyżową i eucharystię. 
Centralne uroczystości poprowadził 

metropolita warmiński abp Wojciech 
ziemba, celebrując w niedzielę Mszę 
św. Myślą przewodnią tegorocznych 
celebracji były słowa kard.  Wy-
szyńskiego: „Wszystko postawiłem 
na Maryję”.

 sur

Głównym uroczystościom przewodniczył abp Wojciech ziemba
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T rzeba dbać o zdrowie. 
zarówno to fizyczne, 

jak i duchowe. Kiedy 
bolą mięśnie i czujemy 
zmęczenie, może 
warto się przebadać, 
gdyż takie są m.in. 
objawy zarażenia 
wirusem hCV. Więcej 
informacji na str. 
VII. Warto także 
pielęgnować życie 
duchowe, a jedną z metod 
jest karmienie się 
świadectwem innych. 
Warmińska młodzież, 
która przyjechała 
z Madrytu, opowiada 
o doświadczeniu jedności 
wiary i prawdziwie 
chrześcijańskiej radości. 
Choć byli w drodze sześć 
dni, z entuzjazmem 
mówią o spotkaniu 
z Benedyktem XVI 
i młodymi z całego 
świata (str. IV–V).
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olsztyn. Rejonowe Koło Pszcze-
larskie w olsztynie zorganizowa-
ło doroczny festyn pszczelarski 
„Pszczoły i miód”. Pod halą Urania 

każdy mógł zaopatrzyć się w miód 
i inne owoce pracy pszczół, a także 
produkty rękodzieła artystycz-
nego, jak obrazy czy  wyroby 
z wikliny. W części artystycznej 
zaprezentowali się Magdalena 
łowkiel z Barczewa, Kapela Jędr-
ka ze Szczytna oraz daniel Rupiń-
ski z olsztyna. Kilku pszczelarzy 
odebrało dyplomy za zasługi dla 
rozwoju pszczelarstwa na War-
mii i Mazurach, honorowy złoty 
medal otrzymał również prezy-
dent Piotr Grzymowicz. pro

adres redaKcji: 
ul. S. Pieniężnego 22, 10-006 olsztyn
teleFon (89) 524 71 62
redagują: ks. Piotr Sroga – dyrektor 
oddziału, tel. 664 124 798, 
Krzysztof Kozłowski, tel. 664 126 989, 
łukasz Czechyra, tel. 664 126 993

olsztyn@gosc.pl

Turniej stowarzyszeń w Stawigudzie

dopiero na parkiecie...
Sześcioletnia ola 
przez kilka dni 
ćwiczyła, aby jako 
cheerleaderka pomóc 
tacie wygrać mecz. 
Poskutkowało: jego 
drużyna zajęła 
I miejsce.

Na stawigudzkiej sali gimna-
stycznej rozegrano w ostatni 

weekend niecodzienny turniej piłki 
siatkowej. został zorganizowany 
przez mieszkańców okolicznych 
miejscowości, którzy zaangażo-
wani są w działalność społeczną. 
– dzisiejsze rozgrywki są zakoń-
czeniem letniego sezonu, a zarazem 
próbą integracji osób należących 
do lokalnych stowarzyszeń. ludzie 
bowiem zaczynają dziś dbać o swo-
je sprawy i organizują się w małe 
grupy, które aktywnie włączają się 
życie okolicznych wsi – mówi To-
masz zygnerski.

zawodowiec nie pomógł
drużyny walczyły o puchar 

wójta gminy Stawiguda. Wśród 

zawodników byli młodzi i starsi, 
kobiety i mężczyźni. Choć więk-
szość to amatorzy, był jednak 
także zawodowiec, Piotr Szyćko, 
który gra w barwach drużyny 
z Garwolina. Jego drużyna jed-
nak nie  wygrała. Walka była 
pasjonująca i do ostatniej minu-
ty drużyny walczyły o punkty. 
ostatecznie wygrał zespół „Wul-
pinek”. – do turnieju przygoto-
wywaliśmy  się na  treningach, 

które także służyły integracji. 
Wiele osób poznałem dopiero 
na parkiecie. Trzeba było się na-
trudzić, gdyż na co dzień jestem 
zajęty pracą i  brakuje trochę 
kondycji. dzięki turniejowi po-
prawiłem sprawność fizyczną 
– uśmiecha się Andrzej. Na sali 
rozbrzmiewały okrzyki i śpiewy 
kibiców. zjechały się bowiem ro-
dziny zawodników, aby dopingo-
wać swoje drużyny.

Motywacja dla taty
Już przez rozpoczęciem me-

czów na zewnątrz trwały próby 
małych cheerleaderek, które 
ćwiczyły wymyślone przez siebie 
układy. dwie sześcioletnie dziew-
czynki z zapałem pokazywały ro-
dzicom owoc wcześniejszych prób. 
– Popatrz mamo! Wymyśliłyśmy 
jeszcze jedną figurę – krzyczała 
ola, wymachując kolorowym pom-
ponem. – Pięknie córeczko. Gdy 
to tata zobaczy, na pewno dobrze 
zagra – żartowała stojąca obok 
mama. Po rozegranych meczach 
wszyscy spotkali się na wspólnym 
posiłku.

Rozegrany turniej piłki siat-
kowej jest tylko jednym z elemen-
tów działalności członków lokal-
nych stowarzyszeń. Głównym 
zadaniem jest dbałość o rozwój 
poszczególnych miejscowości. 
Społecznicy z gminy Stawiguda 
angażują się w poprawę systemu 
dróg, budowę placów zabaw dla 
dzieci, urządzanie plaży, ale tak-
że organizowanie festynów i im-
prez, które integrują środowiska 
wiejskie. Pracy jest dużo, zapału 
nie mniej.

dem

Starsi i młodsi brali udział w turnieju. Wielu spotkało 
i poznało się przy okazji rozgrywanych meczów
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Spektakl muzyczny w dorotowie

Próba generalna
– Proszę księdza, coś  się w  ko-
ściele pali – mówi podenerwo-
wana uczestniczka. ognia jednak 
nie było. Tylko koncert.

Przed rozpoczęciem spektaklu 
organizatorzy stworzyli atmos-

ferę m.in. efektami wizualnymi. Ko-
lorowe światła, unoszący się dym, 
rozstawione ekrany – wszystko, aby 
w atrakcyjnej formie wyśpiewać 
swoją wiarę. – Jesteśmy tu, aby dać 
świadectwo. Wielu z nas uczestni-
czyło w światowych dniach Mło-
dzieży, także w tym roku, w Madry-
cie. Pragniemy się z wami podzielić 
naszymi przeżyciami – rozpoczął 
ks.  Piotr dernowski, olsztyński 
duszpasterz akademicki.

Grupa „Mocni w wierze” liczy 
kilkadziesiąt osób: 30 chórzystów, 

6 muzyków i kilkanaście osób za-
angażowanych w logistykę i pro-
mocję koncertów. – W zespole 
są ludzie z różnych miejscowości. 
Naszym głównym przesłaniem 

jest  chęć pokazania ekspresji 
i dynamiki wiary w nowoczesnej 
i profesjonalnej formie. Chcemy 
stworzyć atmosferę wspólnoty 
i jedności, która panowała od po-

czątku śdM za sprawą bł. Jana 
Pawła II – mówi Przemek lenart, 
organizator koncertu. Na program 
spektaklu składają  się hymny 
śdM, ale także pieśni wykony-
wane przez solistów. śpiewowi 
towarzyszą obrazy ukazujące się 
na ekranach. Wszystko rozpoczy-
na się sceną wyboru Karola Wojty-
ły na papieża. – Jestem wzruszona. 
Nawet się popłakałam. Pierwszy 
raz przeżyłam taki koncert. I jesz-
cze do tego tyle młodych śpiewa-
jących pieśni o Bogu. To bardzo 
budujące – mówi Anna. Koncert 
w dorotowie był próbą generalną 
przed październikowymi dnia-
mi Papieskimi. Wtedy też zespół 
wystąpi w  hali Urania. Warto 
posłuchać.

Ks. Piotr Sroga

Młodzi soliści i muzycy modlą się śpiewem podczas koncertów
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Wakacyjne podsumowanie

nowe KawKowo. latem naj-
chętniej spędzalibyśmy całe dnie 
na plażach, korzystając z pogody. 
znalazła się jednak grupa dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych, która 
chciała ten czas spędzić w gro-
nie starych i nowych znajomych 
na modlitwie w domu rekolekcyj-
nym zacheusz w Nowym Kawko-
wie. Wakacje się skończyły, więc 
przyszedł czas na podsumowanie 
i dlatego w ostatni weekend sierp-
nia spotkali się uczestnicy, anima-
torzy i moderatorzy wszystkich 
oaz, które odbyły się w te waka-
cje, oraz goście. Przyjechali po to, 
by dać świadectwo o  tym, jak 
Bóg działał w ich sercach i jakie 
to  wydało owoce. eucharystii, 
która była centrum tego dnia 

wspólnoty, przewodniczył bp 
Jacek Jezierski wspomagany kon-
celebrą moderatorów oazowych 
z całej archidiecezji. oczywiście 
nie zabrakło też elementów zaba-
wy – diakonia Nowej Kultury 
uczyła, jak można się bawić bez 
alkoholu. letnie oazy nie są jed-
norazową akcją, są  potrzebne 
byśmy mogli naładować w naszych 
sercach akumulatory do pracy 
w roku szkolnym. dlatego ośrodek 
w Nowym Kawkowie jest czynny 
cały rok. Gospodyni domu ela 
olender z  otwartymi rękoma 
powita każdego, kto będzie szu-
kał siebie i Boga. Bliższe informa-
cje na ten temat można znaleźć 
na stronie oazy: www.warmia.
oaza.org.pl. jk

Był także czas na zabawę
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Wiatr w żagle dmie
olsztyn. Regaty From olsztyn 
Match Race 2011 – ostatnia runda 
regat matchracingowych Pucharu 
świata w Polsce – zostały rozegra-
ne na jeziorze Krzywym. Match 
racing to najbardziej widowiskowa 
i dynamiczna formuła regat żeglar-
skich. zawody polegają na kilkuna-
stominutowych wyścigach jeden 
na jednego. Rozgrywane są bardzo 
blisko brzegu, dlatego widzowie 
mogą bardzo dokładnie śledzić 
ich przebieg. W tegorocznych rega-
tach wzięło udział 12 ekip z Polski, 
Rosji, Niemiec, danii i holandii. 

– Miejsce jest bardzo atrakcyjne, 
prognozy wiatrowe są korzystne, 
mamy bogaty program imprez 
towarzyszących, więc wszystko 
wskazuje na to, że będzie to dosko-
nały sportowy spektakl – mówił 
przed startem Maciek Cylupa, ini-
cjator i organizator Polish Match 
Tour. Regaty wygrał sternik Prze-
mek Tarnacki i jego załoga: łukasz 
Wosiński i  Krzysztof Mongrid. 
drugie miejsce zajął Marek Stań-
czyk ze swoją ekipą, a na najniż-
szym stopniu podium stanął wraz 
ze swoją załogą Karol Górski. majk

Wyścigi prowadzone są bardzo blisko brzegu i widzowie mogą 
śledzić każdy szczegół zmagań
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Miasto płonie
Mrągowo. „Mrągowo – wyrzeź-
bione miasto” to dwuetapowa 

impreza artystyczno-kulturalna 
polegająca na połączeniu różnych 
form sztuki dla wykreowania 
nowej, unikatowej atrakcji tury-
stycznej regionu. Głównym celem 
jest kreowanie wizerunku miasta 
jako miejsca ciekawych przedsię-
wzięć artystycznych, przyjaznego 
twórcom i niekonwencjonalnym 
inicjatywom, co zaowocuje zwięk-
szeniem liczby turystów i uatrak-
cyjnieniem oferty turystycznej. 
Na placu Unii europejskiej odby-
ło się w ramach tego programu 
widowisko artystyczne „Mrągowo 
– wyrzeźbione miasto. 4 Żywioły 
– ogień”. Program imprezy zapew-
nił dobrą zabawę mieszkańcom 
miasta i wszystkim, którzy kocha-
ją sztukę, teatr, taniec i muzykę. 
W blasku płomieni zostały rów-
nież odsłonięte rzeźby przedsta-
wiające żywioł ognia. bud

Teatralny pokaz ognia 
przyciągnął wiele osób 
z Mrągowa i okolic
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Plaster na podniebienie

Niektórzy zaopatrzyli się 
już na zimę

łU
KA

Sz
 C

ze
Ch

yR
A



IV
G

o
ść

 N
Ie

d
zI

el
N

y
4 

w
rz

eś
n

ia
 2

01
1

V
G

o
ść N

Ied
zIelN

y
4 w

rześn
ia 2011

PoSłANIeC WARMIńSKI PoSłANIeC WARMIńSKI

Cztery autokary przywiozły do olszty-
na młodych, którzy reprezentowali ar-
chidiecezję warmińską na światowych 
dniach Młodzieży w Madrycie. – Słu-

chaj, patrzyliśmy w internecie na ceny biletów 
do Rio de Janeiro. Kosztują 4 tys. zł, chyba za dwa 
lata damy radę – rozmawiają po wyjściu z autobu-
su dwie dziewczyny. – Bardzo księdzu dziękuję 
za spowiedź. Bardzo mi pomogła – mówi młody 
chłopak do stojącego obok kapłana. Na każdym 
kroku można było usłyszeć podobne rozmowy. 
Po trzech dniach podróżowania młodzi byli 
uśmiechnięci i pełni jakiejś wewnętrznej energii. 
oblegający ich rodzice i znajomi ze wzruszeniem, 
często ze łzami w oczach, witali pielgrzymów.

historia tej podróży rozpoczęła się jednak 
o wiele wcześniej. – Nasze przygotowanie do ma-
dryckiego wyjazdu rozpoczęliśmy rok temu. 
Co miesiąc odbywały się spotkania, na których 
realizowaliśmy program ustalony przez krajo-
we biuro śdM. W skład warmińskiej delegacji 
weszły grupy z olsztyńskiego duszpasterstwa 
Młodzieży oraz parafii ze Szczytna i olsztyna. 
Razem 170 osób – mówi ks. Piotr dernowski. 
Na płaszczyźnie organizacyjnej nie obyło się 
bez problemów. Uczestnicy byli pewni, że polecą 
samolotem do hiszpanii, jednak w ostatnim mo-
mencie zaproponowano im podróż autokarami, 
co wydłużyło czas przejazdu, a skróciło jednocze-
śnie pobyt o dwa dni. – ostatecznie było to bło-
gosławieństwo, gdyż pielgrzymi mieli okazję 
dobrze się poznać i zintegrować. Noclegi, posiłki, 
podróżowanie obok innych osób – to wszystko 
zbliżyło nas do siebie – mówi ks. Piotr.

Fajerwerki mimo kryzysu
Pierwszym przystankiem w  hiszpanii 

była nadmorska miejsco-
wość Torravieja. Władze 
i mieszkańcy przygotowa-
li  się solidnie na  przyjazd 
młodzieży. – Przy wjeździe 
do miasta czekał konwój zło-
żony z samochodów straży 
miejskiej, który eskortował 
nas do centrum. dojechali-
śmy około północy. Jednak 
przygotowano dla nas nie-

spodziankę. odbył się bowiem specjalny kon-
cert muzyczny. Pomimo zmęczenia wzięliśmy 
w nim udział – opowiada Radek Sówka, absol-
went UWM w olsztynie. Na spotkaniach obecni 
byli burmistrz i rada miasta. Warmiacy zostali 
zakwaterowani w ośrodku sportowym, gdzie 
nocowali na sali gimnastycznej razem z grupą 
z USA. – Byli to właściwie Meksykanie. Przyje-
chali razem ze swoim księdzem. duże wrażenie 
zrobił na mnie ich zachwyt bł. Janem Pawłem 
II. Nosili oni koszulki ze zdjęciem papieża i mó-
wili, że był Meksykaninem. Gdy dowiedzieli 
się, że jesteśmy Polakami, bardzo się ucieszyli 
– wspomina ks. Piotr Podolak. Czas spędzony 
w Torravieja miał w większości charakter wypo-
czynkowy. oprócz odmawiania modlitw można 
było zwiedzić miasto. Młodzi mieli także okazję 
wziąć udział w uroczystościach Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w elche, miejscowości 
oddalonej o 20 km od ich miejsca zakwaterowa-

nia. – odmawialiśmy tam Różaniec w kilku ję-
zykach. Ale największe wrażenie zrobił na mnie 
pokaz sztucznych ogni. W życiu nie widziałem 
takiego przedstawienia. Tysiące kolorowych 
ogników na niebie pokazywało się przez godzi-
nę. To musiało kosztować fortunę. A mówi się, 
że w hiszpanii jest kryzys... – wspomina Radek.

Na zakończenie pobytu w diecezji Alicante 
została odprawiona dla wszystkich grup uroczy-
sta Msza św. Potem zaproszono na poczęstunek. 
Wzdłuż nadmorskiego pasażu wystawiono stoły 
z posiłkami, a czas umilały koncerty różnych 
zespołów. – Spotkałem tam biskupa, któremu po-
dziękowałem za gościnę i zapewniłem o modli-
twie za Kościół w hiszpanii w tych trudnych dla 
niego czasach. Wtedy spoważniał i powiedział: 
„Pamiętaj, was czeka to samo. Jesteście przed 
tym, co nas spotkało. Powiedz o tym swojemu 
biskupowi ode mnie” – wspomina ks. P. Podo-
lak. duże wrażenie zrobiło także Museo Santa 

Semana, gdzie zgromadzono pięciometrowe 
figury świętych używane w procesjach w Wiel-
kim Tygodniu.

Bez alkoholu też można
Głównym celem śdM był jednak Madryt. 

Wśród milionowego tłumu młodych pielgrzymów 
znaleźli się także Warmiacy. Wylądowali oni znów 
na sali gimnastycznej. To, co różniło tegoroczne 
spotkanie od wcześniejszych, to fakt, że większość 
uczestników niestety nie przebywała u rodzin, 
ale w tego typu miejscach. Jednak młodzi spotyka-
li się na każdym kroku z życzliwością mieszkań-
ców Madrytu. – Pamiętam wielodzietną rodzinę, 
która przyszła na jeden z placów. Rodzice pokazu-
jąc swoim pociechom poszczególne flagi, zgadywa-
li, z jakiego kraju pochodzą ludzie zgromadzeni 
wokoło. Przychodziły całe rodziny, aby się z nami 
modlić – mówi ks. Podolak. W niemiłosiernym 
upale mieszkańcy wieżowców polewali młodzież 
z balkonów wodą. A z ulicy było słychać nieustan-
ne wołanie: „aqua, aqua…”. Był oczywiście czas 
na zwiedzanie Madrytu. Wszystkie muzea stały 
przed pielgrzymami otworem. Wielu odwiedziło 
znane el Prado. Głównym celem było jednak coś 
innego. – ostatnio czułem mniejszą obecność Boga 
w moim życiu. Chodziłem do kościoła, przyjmo-
wałem sakramenty, ale wydawało mi się, że się 
od Niego oddalam. dlatego gdy usłyszałem o wy-

jeździe do Madrytu, nie zastanawiałem się długo. 
Moim celem była odnowa duchowa. Traktowałem 
ten wyjazd jako rekolekcje. Pamiętam głoszone 
do nas katechezy i różnorodność, która dzięki wie-
rze stała się jednością. Tylu młodych ludzi z całe-
go świata modlących się wspólnie, tańczących, 
śpiewających. Warto było tam być. Naładowałem 
duchowe akumulatory – mówi Grzegorz zdunek 
z Klonu, student III roku geodezji. zaraz po przy-
jeździe do domu postanowił posłuchać jeszcze raz 
przemówień Benedykta XVI, aby się w spokoju nad 
nimi zastanowić. Na doświadczenie wspólnoty z in-
nymi zwraca uwagę właściwie każdy. – Wszystkie 
grupy pozdrawiały się, przechodząc obok siebie. 
Najgłośniejsi byli Włosi. W metrze śpiewano ra-
dosne pieśni i wiwatowano. Atmosfera wspólnoty 
była obecna wszędzie – wspomina ks. P. dernow-
ski. Mieszkańcy Madrytu byli zadziwieni, że bez 
alkoholu i narkotyków można być tak radosnym 
i tak wspaniale się bawić. W milionowym tłumie 
najważniejsze były małe osobiste spotkania, któ-
re traktowane są dziś jako świadectwa. – Moja 
koleżanka stłukła sobie kolano. Mieliśmy szczę-
ście, że zjawił się Polak, który mieszka od jakiegoś 
czasu w hiszpanii, i zaopiekował się poszkodowa-
ną. Była to także okazja do rozmowy na tematy 
religijne. Na koniec, gdy koleżanka wychodziła 
od lekarza, ten podziękował jej za świadectwo wia-
ry i stwierdził, że bardzo mu to było potrzebne. 

Bóg działa przez ludzi – mówi 
Basia dąbkowska, pracownik 
archiwum na UWM.

Broń modlitewna
W polskich mediach dużo 

mówiono o protestach prze-
ciwników wizyty Benedykta XVI w Madrycie. 
Młodzi Warmiacy spotkali się z ludźmi, którzy 
nieśli antypapieskie plansze, ale wspominają 
to jako zjawisko absolutnie marginalne. Kilka 
osób z olsztyna przycupnęło nawet na skraju ta-
kiej demonstracji i odmówiło modlitwę w intencji 
jej uczestników. – Szliśmy sobie spokojnie ulicą, 
gdy podjechał samochód, z którego wyskoczyli 
ubrani na czarno młodzi ludzie. zaczęli wyciągać 
jakieś transparenty, ale ujrzawszy nas, wskoczyli 
z powrotem do auta – wspomina ks. P. Podolak. 
Młodzież właściwie nie doświadczyła przeak-
centowanych przez media wydarzeń. doświad-
czeniem podstawowym była modlitwa i poczucie 
jedności z młodymi całego świata. Telewizyjne 
relacje z Madrytu zaniepokoiły rodziców. – By-
łam w stałym kontakcie z moją córką Pauliną. 
otrzymywałam na bieżąco relacje. Jestem pod 
wrażeniem tych wydarzeń, które zapoczątkował 
bł. Jan Paweł II. opowiadam o tym w pracy, są-
siedztwie, u znajomych. Młodzi byli w Madrycie 
świadkami wiary wobec innych, szczególnie tych 
protestujących. Pokazali, że nie wierzą w bożki, 
ale w jednego Boga – Jezusa Chrystusa. Pokazali, 
jakie wartości w życiu są ważne – mówi Agniesz-
ka Sułkowska. Wśród tysięcy pielgrzymów hała-
śliwe grupy wydawały się śmiesznie małe. – Spo-
tkaliśmy protestujących, ale to, co podały media, 
było wyolbrzymione. Madryt był wypełniony 
przede wszystkim młodymi chrześcijanami – 
wspomina Basia dąbkowska.

Intensywne i piękne przeżycia młodych 
będą owocowały opowiadaniami. o tym, co się 
wydarzyło, usłyszą rodzice, rodzeństwo, ko-
ledzy i wiele innych osób. entuzjazm obecny 
w młodzieży będzie przenosił się na wszystkich 

słuchających. Planowane 
jest  spotkanie podsumo-
wujące, prezentacja zdjęć 
i dziękczynna pielgrzymka 
do Częstochowy. oczywiście 
rozpoczną się także przygo-
towania do wyjazdu do Rio 
de�Janeiro.� •

warMiacy w Madrycie. 
W niemiłosiernym upale 
mieszkańcy wieżowców 
polewali młodzież 
z balkonów wodą. 
A z ulicy było słychać 
nieustanne wołanie: 
„aqua, aqua!”.

tekst
Ks. Piotr sroga

piotr.sroga@gosc.pl

Powiedz 
swojemu 
biskupowi

Stęsknieni 
rodzice 
wyściskali 
swoje 
powracające 
z Madrytu 
dzieci

Młodzi 
z archidiecezji 

warmińskiej, 
mimo 

trzydniowej 
podróży, 

wrócili pełni 
entuzjazmu 

i dobrych 
wspomnień

z archidiecezji 
warmińskiej 

wyruszyło 
do Madrytu 
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W irus hCV został odkryty 
stosunkowo niedawno, 

a może właściwie nie tyle odkryty, 
co nazwany. Naukowcy wiedzieli, 
że istnieje czynnik wywołujący 
zapalenie wątroby, określany jako 
Nie-A-Nie-B, ale dopiero w 1989 
roku udało się go zidentyfikować 
jako wirus hCV (hepatitis C vi-
rus). Teraz najważniejsze jest to, 
żeby zidentyfikowali go u siebie 
zakażeni.

Czy to to?
Państwowa Inspekcja Sanitar-

na oraz Polska Grupa ekspertów 
hCV rozpoczęły w 2010 roku re-
alizację programu profilaktycz-
nego „Stop hCV”, którego celem 
jest powstrzymanie szerzenia się 
zakażenia. Na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego wy-
znaczono 21 poradni Poz, 9 poradni 
chorób zakaźnych oraz 3 szpitale 
wojewódzkie. Koordynatorem 
akcji na naszym terenie jest Wo-
jewódzki Specjalistyczny Szpital 
dziecięcy w olsztynie. – Szacuje 
się, że w Polsce około 1,9 proc. ludzi 
jest zakażonych, co daje nam ok. 
700 tys. nosicieli, z tego jakieś 20–30 
tys. w naszym województwie. Nie-
stety, zarejestrowanych w Polsce 
jest tylko 50 tys. osób z tej grupy 
– mówi dr med. Anna zdanowska- 
-Ruskań, ordynator oddziału cho-
rób zakaźnych w WSSd w olszty-
nie. – świadomość wirusa jest bar-
dzo niska również z tego względu, 

że objawy, jakie występują po za-
każeniu,  nie zawsze są objawami 
zapalenia wątroby. Typowe, jak żół-
taczka, pojawiają się rzadko. Jest na-
tomiast zmęczenie, apatia, depresja, 
bolące mięśnie – a to można bardzo 
łatwo zrzucić na stan podgorącz-
kowy czy na pogodę. Stąd ludzie 
w ogóle nie wiedzą, że są zakażeni. 
I sami zakażają dalej – tłumaczy. 
Wirus hCV jest szczególnie nie-
bezpieczny właśnie ze względu 
na mało charakterystyczne objawy 
lub zupełny ich brak; przez 20–30 
lat może nie być żadnych oznak 
choroby. W tym czasie wirus na-
mnaża się w wątrobie, powodując 
stan zapalny, który może prowadzić 
do marskości lub nawet do raka 
wątrobokomórkowego.

Kto jest zagrożony?
Badania w WSSd w olszty-

nie potrwają do  30 września. 
Prowadzone są od poniedziałku 
do piątku w pokoju nr 101 (gabinet 
zabiegowy – I piętro przychodni 
specjalistycznej WSSd w olszty-
nie, ul. Żołnierska 18 a, w godz. 
7.30–14.00). W pozostałych go-
dzinach oraz całodobowo w dni 
wolne od pracy próbki do badań 
pobierane są w gabinecie zabie-
gowym Szpitalnego oddziału 
Ratunkowego. Kto powinien się 
przebadać? Grupa ryzyka jest dość 
duża. oprócz służb medycznych, 
strażaków, policjantów, na zaka-
żenie narażone są osoby, które 

poddane były zabiegowi medycz-
nemu, upiększającemu lub in-
nym czynnościom powodującym 
uszkodzenie skóry. Kolczykowa-
nie, tatuowanie, przyjmowanie 
dożylnych lub wziewnych środ-
ków odurzających, drobne zabiegi 
chirurgiczne lub endoskopowe, 
przyjmowanie leków dożylnych, 
wielokrotne przetaczanie lub po-
bieranie krwi czy nieprawidłowe 
próby wątrobowe, wspólne ko-
rzystanie np. z maszynki do go-
lenia czy szczoteczki do zębów – 
wszystko to mogło spowodować 
zarażenie wirusem hCV. – Wcze-
sne wykrycie i leczenie daje 70 
proc. wyleczeń. dlatego warto 

skorzystać i sprawdzić. To tylko 
chwila na wypełnienie ankiety 
i pobranie krwi – zachęca dr Anna 
zdanowska-Ruskań.

I co dalej?
Badanie jest  dwuetapowe. 

Najpierw sprawdzana jest obec-
ność antyhCV, czyli przeciwciał. 
dodatni wynik jeszcze o niczym 
nie świadczy – prawidłowo funk-
cjonujący organizm przy kontakcie 
z wirusem wytwarza przeciwciała, 
ale to nie znaczy, że hCV zagnież-
dża się w leukocytach. U noworod-
ków przeciwciała przechodzą przez 
łożysko, ale potem zanikają, w or-
ganizmie dziecka mogą pozostać 
nawet przez 1,5 roku. Weryfikato-
rem jest test na hCV RNA (materiał 
genetyczny wirusa). ze wszystkich 
osób z przeciwciałami nosicielami 
wirusa jest około 30 proc. – Czło-
wiek zakażony znajduje się pod 
specjalistyczną opieką, może być 
wdrożone leczenie interferonem, 
ale najważniejsze jest to, że on sam 
wie o chorobie i żyje prozdrowot-
nie – tłumaczy ordynator. – Przede 
wszystkim nie  pije alkoholu, 
bo przy wirusie typu C to gwóźdź 
do trumny. Poza tym nie bierze le-
ków hepatotropowych, nie oddaje 
krwi, jak się skaleczy, to sam się 
opatruje. Raz na jakiś czas robi ba-
danie USG – wylicza dr zdanow-
ska-Ruskań. Wirus nie przenosi się 
drogą pokarmową ani kropelkową, 
nie można się także zakazić przez 
korzystanie ze wspólnej zastawy 
stołowej. Największym zagroże-
niem dla potencjalnych nosicieli 
jest jednak nieświadomość.

 łukasz Czechyra

Powodem zakażenia może być drobny zabieg medyczny, taki jak 
zastrzyk czy pobranie krwi

Noworodki przejmują po matce również przeciwciała antyhCV, 
jednak najczęściej u dziecka one zanikają

Bezpłatne badania na hCV

Kolczyk z wirusem
dopada zmęczenie, bolą mięśnie, lekka depresja? 
To pewnie zmiana pogody, ale lepiej sprawdzić – 
może to być coś znacznie groźniejszego.

dr med. Anna zdanowska-
Ruskań mówi, że jakość 
i skuteczność leczenia 
są coraz lepsze, ale i tak 
wszystko zależy 
od świadomości ludzi
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III Festiwal Bałtyjski

To nie Warmia, to Prusy
Pół roku biesiady, 
wojaczka co drugi 
dzień, odpoczynek 
przy muzyce, 
a do tego darmowe 
skarby, o ile będziesz 
szybszy od innych...

T owarzystwo Naukowe 
Pruthenia z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego 

w olsztynie razem z Muzeum Bu-
downictwa ludowego w olsztynku 
zorganizowały III Festiwal Bałtyjski. 
Ta zyskująca coraz większy rozgłos 
impreza ma służyć przybliżeniu 
dziejów Prusów oraz ludów bał-
tyjskich, które często są zupełnie 
pomijane przy nauczaniu historii.

Przedstawiciele Pruthenii 
nie przepadają za nazwą „Warmia 
i  Mazury”. – Misją towarzystwa 
jest uczynienie żywą opowieści 
o Prusach – dawnych mieszkańcach 
ziemi pruskiej, której część połu-
dniowo-zachodnia należy dzisiaj 
do państwa polskiego, czyli stanowi 
Prusy polskie – mówią.

z pamiętnika Wulfstana
– Chcemy przywrócić historię 

Prusów, mieszkańców tych ziem. 
Każda bowiem ziemia powinna 
emanować tradycją przodków, 
a tymczasem historia Prusów czę-
sto ogranicza się w opisach dziejów 
Warmii i Mazur tylko do jednego 

zdania. Bywa też tak, że w ogóle się 
o tym nie mówi – tłumaczy dr Jan 
Gancewski z Pruthenii. Inspiracją 
dla tegorocznego festiwalu była 
opowieść żyjącego w średniowieczu 
anglosaskiego kupca i podróżnika 
Wulfstana. W jego wspomnieniach 
z zagranicznych wojaży sporo uwag 
dotyczy ludu bałtyjskiego. Można 
w nich przeczytać nie tylko o zwycza-
jach i codziennych zajęciach miesz-
kańcach tych ziem – wiele miejsca 
Wulfstan poświęca również obrząd-
kowi pogrzebowemu, który, według 
niego, był może cokolwiek dziwny, 
niezrozumiały, ale jednocześnie fa-
scynujący. Widzowie zebrani w skan-
senie w olsztynku mogli na własne 
oczy ujrzeć pogrzeb wodza Prusów. 
Nie było może opisywanej przez 
Wulfstana kilkumiesięcznej uczty 

w domu zmarłego, a tylko jej namiast-
ka, ale nie zabrakło wyścigu po dobra 
zmarłego oraz całopalenia. Pogrzeb 
jednak musiał być logicznym następ-
stwem śmierci, a gdzie ta najczęściej 
spotykała wojownika? W bitwie 
oczywiście.

Grunwald niech się schowa
Napad na osadę Amalang przy-

ciągnął najwięcej widzów. W walce 
trup słał się gęsto, niewiasty piszcza-
ły, a wojownicy dzielnie bronili swo-
ich domostw przed napadem hord 
dzikich ludów. – Niesamowite wi-
dowisko. Mimo że nie jest to żadna 
wielka bitwa, w której biorą udział 
setki rycerzy, to jednak podoba 
mi się tu bardziej niż w Grunwal-
dzie – mówi pani Maria ożarowska 
z ostródy. Jej mąż Mariusz podzie-

la tę opinię. – Grunwald również 
jest  wspaniałym spektaklem, 
ale wielka bitwa przyciąga masę 
ludzi. Tu jest bardziej kameralnie, 
atmosfera jest  dużo luźniejsza, 
a walczących wojowników ma się 
właściwie na  wyciagnięcie ręki 
– opowiada.

Walki jednak to nie całe życie 
dawnych ludów. zwiedzający osadę 
Amalang mogli obejrzeć, jak wy-
glądało codzienne, spokojne życie 
Prusów – przygotowanie posiłków, 
wytwarzanie narzędzi, wypalanie 
garnków, chętni mogli nawet wła-
snoręcznie zrobić średniowieczny 
instrument muzyczny. Bojowych 
atrakcji również nie zabrakło – były 
turniej łuczniczy, rzut oszczepem 
i wzmacniające tężyznę fizyczną gry 
wikingów. lucy

odpust maryjny

gietrzwałd. Sanktuarium maryjne 
zaprasza na 134. rocznicę objawień 
Najświętszej Maryi Panny. Uroczy-
stości połączone będą z 45. dożynka-
mi Archidiecezjalnymi. 10 września 
o godz. 18 Mszę św. z nieszporami 
ku czci Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 
odprawi bp Jacek Jezierski. o godz. 
21 Różaniec i Apel Jasnogórski przy 
kaplicy objawień, po którym nastą-

pi młodzieżowe czuwanie maryjne. 
Główną Mszę św. 11 września o godz. 
11 odprawi abp Józef Michalik przy 
współudziale abp. Wojciecha ziemby. 
Pełny program uroczystości dostęp-
ny jest na stronie www.sanktuarium-
maryjne.pl.

Kurs dla szafarzy

olsztyn. Komisja liturgiczna 
Archidiecezji Warmińskiej infor-

muje, że 24 września o godz. 10 
w parafii Chrystusa odkupiciela 
Człowieka rozpocznie  się kurs 
przygotowawczy do  przyjęcia 
posługi nadzwyczajnego szafarza 
Komunii św. Kolejne zajęcia będą 
odbywać się 1, 8, 15 i 22 paździer-
nika oraz 5 listopada. Cykl przy-
gotowawczy zakończą rekolekcje 
zamknięte w  Gietrzwałdzie w 
dniach 10–13 listopada. Kandydat 
na szafarza musi mieć 25–65 lat, być 

stanu wolnego lub żonaty. Powi-
nien posiadać co najmniej średnie 
wykształcenie, a także prowadzić 
nieskazitelne życie moralne, cechu-
jące się pobożnością eucharystycz-
ną oraz aktywnym uczestnictwem 
w życiu parafii. Konieczna jest tak-
że pisemna opinia proboszcza, któ-
rą wraz ze zgłoszeniem na kurs 
należy złożyć w Wydziale dusz-
pasterskim do 17 września. Koszt 
udziału�w kursie�wynosi�100�zł.� •

zapowiedzi

dla miłujących pokój przygotowano również pokazy dawnych 
instrumentów muzycznych, jak np. ira szwedzka (po prawej)
z lewej: Każde ręce zdolne unieść oręż przydadzą się w bitwie
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Parafia, której centrum znajdu-
je się w Szymanach, składa się 

z 12 okolicznych wiosek i ogółem 
liczy 2043 osoby. Gromadzą się one 
na modlitwie w kościołach w Szyma-
nach i zabielach. Główna świątynia 
została zbudowana przez ewangeli-
ków w 1938 roku. Jest to obiekt dość 
nietypowy jak na budownictwo 
protestanckie – wyjątkowo niski, 
bardzo szeroki i w miarę krótki. 
Powodem tego jest ukształtowanie 
terenu – ziemia, na której stoi ko-
ściół, jest częściowo pochyła, a pod-
łoże – gliniaste.

Trochę daleko
Wspólnota katolicka została za-

łożona w Szymanach na początku 
XX w., ale do 1945 roku była bardzo 
skromna – zaledwie kilka rodzin 
katolickich otoczonych przez spo-
łeczeństwo ewangelickie. Nie było 
potrzeby tworzenia osobnej para-
fii, dojeżdżał tu ksiądz z Wielbar-
ka. Po wojnie wszystko się zmieni-
ło. Wcześniej katolicy zbierali się 
w małej salce, teraz potrzeby były 
dużo większe. Na szczęście udało się 
przejąć świątynię od ewangelików, 
a potem również zbudować kościół 
w zabielach. Ciągle jednak sporym 
problemem jest odległość z poszcze-
gólnych wiosek do kościoła, co nie-
stety przekłada się na frekwencję, 
a także na aktywność wiernych.

W parafii działa 6 róż różańco-
wych, ale już spory problem wystę-
puje przy spotkaniach na przykład 
scholi parafialnej; rodzice często 
nie mają możliwości przywieźć 
swoich dzieci na zbiórki. Aktyw-
ność jednak nie ustaje – są plany 
reaktywacji działającego przez 
wiele lat klubiku dla dzieci w Szy-
manach, powoli rozkręca się tam 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

Wsi. Pierwszym jego poważnym 
sprawdzianem był organizowany 
wspólnie z parafią festyn w formie 
konkursu wsi.

Na to czekali
ludzie przez wiele lat żyli 

dzięki współpracy z okolicznym 
lotniskiem. W 2003 roku zawiesiło 
swoją działalność i widać, jak bar-
dzo ucierpieli na tym mieszkańcy. 
W wakacje żyją głównie ze zbierac-
twa – grzybów, jagód czy borówek, 
które potem sprzedają przy drodze. 
Mają też stałe prace, które pozwa-

lają im na utrzymanie, ale często 
nie dają satysfakcji, co przekła-
da się czasem, niestety, na problem 
alkoholowy, którego skala jest bar-
dzo duża. Próby walki z nim, prze-
prowadzane akcje nie przynoszą 
oczekiwanych rezultatów. ludzie 
nie mają ambicji, żeby coś ze sobą 
zrobić. Szansą dla nich jest dobra 
praca, która da satysfakcję i poczu-
cie bezpieczeństwa. Na szczęście 
pojawiły się plany reaktywacji lot-
niska – to właśnie szansa, na którą 
ci ludzie czekali.

łukasz Czechyra

PanoraMa ParaFii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanach

Szansa na wzlot

dzieci podczas konkursów bardzo się starają – chodzi w końcu 
o dobre imię całej wioski

zapraszamy 
na Msze św.

w niedziele: 
 9.00, 11.00, 13.00 (zabiele)
w dni Powszednie: 
 8.00 lub 18.00, 16.00

(w zabielach we wtorki i czwartki)

zdaniem 
proboszcza

– W parafii 
dużo chłopaków 
garnie się 
do służenia 
przy ołtarzu. 
W porywach 

jest nawet 30 ministrantów 
na Mszy św. z radością patrzę 
w przyszłość – z parafii 
jest już jedno powołanie. 
Siostra helena, 
nazaretanka, jest w Rzymie. 
Mamy również parafianina 
na 5. roku w seminarium i, 
jeśli Bóg pozwoli, to za dwa 
lata będziemy mieli w parafii 
wielkie święto – pierwsze 
prymicje. Jest również 
nadzieja na kolejne 
powołania. Ja jestem tylko 
tępym narzędziem, 
a Bóg działa i robi wszystko, 
aby ci ludzie mieli młodych 
kapłanów. Parafia jest uboga, 
potrzeba tu solidnej pracy 
u podstaw, szczególnie 
w tych warunkach. 
zazdroszczę czasem 
księżom, którzy mają 
parafie w jednym kawałku. 
U nas zebranie młodzieży 
w jednym miejscu to dość 
duży problem. 
Bardzo owocnie układa 
nam się współpraca ze szkołą 
– chcemy wspólnie napisać 
projekt na wyrównanie 
różnicy między wsią 
a miastem. Mamy już nową 
salę sportową, 
trzeba zrobić uprawnienia 
i może uda się zorganizować 
jakieś dodatkowe zajęcia 
dla dzieci. Pracy nie brakuje, 
potrzeba tylko siły 
i wytrwałości.

Ks. Jacek Bacewicz

Urodzony w roku 1966. 
święcenia kapłańskie 
przyjął w 1991 r. 
Wcześniej pracował w parafii 
pw. św. Brata Alberta 
w Szczytnie, a od 8 lat 
jest proboszczem 
w Szymanach.

Festyn parafialny to szansa dla lokalnych artystów  
na zaprezentowanie swoich umiejętności

Parafia trochę 
przypomina puzzle 
– mocno rozrzucone 
kawałki nie są wiele 
warte. Ale kiedy 
złożyć je w całość, 
wychodzi 
piękny obrazek.


