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OD REDAKCJI

Od redakcji

Bujna tegoroczna wiosna przypomniała nam najważniejsze bodaj wydarzenie z polskiej historii, jakim
stała się przed 1050 laty decyzja księcia Polan Mieszka I o przyjęciu chrztu. Decyzja ta oznaczała włączenie Polski w krąg kultury łacińskiej i zdeterminowała
całe dalsze dzieje naszego kraju. Nie zawsze jednak
wspominaliśmy to wielkie wydarzenie tak, jak na to
zasługiwało – pisze o tym w kwartalniku ks. Stanisław Cieślak SJ.
Drugim wielkim wydarzeniem, którym tej wiosny żyje cała Polska, są przygotowania do mających
się odbyć pod koniec lipca kolejnych Światowych Dni
Młodzieży, czyli zapoczątkowanych przez Jana Pawła II w roku 1985 spotkań z papieżem młodych ludzi
z całego świata. W ramach ŚDM polska Rodzina Bonifraterska organizuje Spotkanie Młodych Szpitalników, których będą gościły Konary i Kraków.
Szczególnym gościem tego numeru jest pan Wacław Łęcki, szczodry ofiarodawca znacznej kwoty,
która umożliwiła oddanie do użytku znakomicie
wyposażonego bonifraterskiego Centrum Medycznego w Łodzi. Pan Wacław Łęcki, odznaczony podczas
otwarcia Centrum Złotym Krzyżem Archidiecezji
Łódzkiej, opowiada o swoim długim życiu i o drodze,
która przyprowadziła go w to miejsce.
W kwartalniku przeczytać można relację z uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych, która patronować będzie kaplicy krakowskiego Szpitala Bonifratrów. Przy okazji przypominamy osobę św. Jana Grandego, patrona szpitala, w tym
roku mija bowiem 20. rocznica wyniesienia go na ołtarze Kościoła powszechnego. Piszemy też o drugim
Marszu Godności w Konarach i o niezwykłej inicjatywie wrocławskiego Hospicjum.
Uwadze Czytelników polecamy wizytę w bonifraterskim Archiwum, gdzie Marek Bebak przedstawia
kolejne ciekawe znalezisko, a także lekturę artykułów
– br. Jana z Dukli, który zachęca do zaprzyjaźnienia
się z pokrzywą, oraz Renaty Mikołajek, która każe
jeść latem jak najwięcej pomidorów. W kwartalniku
nie mogło też zabraknąć felietonu Ojca Leona, jego
refleksji o rodzinie, o matce, o Ojczyźnie – zawsze pisanej z dużej litery…
Na nadchodzący letni czas Czytelnikom i Sympatykom kwartalnika życzymy dobrego wypoczynku
i wielu zachwytów pięknem świata.
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Światowe dni młodzieży

XXXI Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016

Międzynarodowe Spotkanie
Młodych Szpitalników
Już niebawem Kraków będzie gościł miliony młodych ludzi z całego świata, którzy przybędą na XXXI
Światowe Dni Młodzieży. To szczególne święto wiary i młodości zapoczątkowane zostało przez św. Jana
Pawła II w 1985 roku. W roku 1991 Dni Młodzieży odbyły się w Polsce na Jasnej Górze.
Dzięki życzliwości Zarządu Generalnego Prowincja Polska ma możliwość zorganizowania w przede
dniu ŚDM 2016 Międzynarodowego Spotkania Młodzieży Szpitalniczej (wzorem spotkania w Madrycie
w roku 2011). Zaproszeni na to Spotkanie zostali bracia, współpracownicy i wolontariusze z naszych dzieł na
całym świecie. Będzie to dla nas czas wspólnej modlitwy,
poznawania się, poszukiwania inspiracji do dalszego
działania, a także planowania przyszłości naszej Rodziny Szpitalnej!
Spotkanie Młodych Szpitalników odbędzie się pod
tym samym hasłem co Światowe Dni Młodzieży 2016
– „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”, słowa te bowiem są niejako istotą charyzmatu naszego Zakonu.
Głównymi wydarzeniami Dni Młodych Szpitalników będą: spotkanie z bratem generałem Jesusem
Etayo, prezentacja osoby sługi bożego br. Fortunatusa,
a także pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Przypomnijmy – brat Fortunatus wychowywał się
w Woliborzu, a pierwsze kroki jako bonifrater stawiał
we Wrocławiu, gdzie odbywał postulat i nowicjat. Po
opuszczeniu Śląska po drugiej wojnie światowej przez
wiele lat posługiwał w Prowincji Nadreńskiej, a skierowany do nowo utworzonej misji medycznej w indyjskiej
Kattappanie przez 30 lat służył potrzebującym. Zmarł
w roku 2005, żegnany przez tysiące ludzi.
Módlmy się o łaskę beatyfikacji brata Fortunatusa,
którego losy łączą dzieje kilku prowincji naszego Zakonu. Jest on świadkiem, jak wielkich dzieł można dokonać, czyniąc Miłosierdzie na wzór św. Jana Bożego!
Na lipcowe Spotkanie Młodych Szpitalników zgłosili się już bracia i współpracownicy z Filipin, Kolumbii,
Peru, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Bawarii i Austrii.
Zapraszamy do odwiedzenia strony
hospitality2016.org i strony na Facebooku.
Polecamy się Waszym modlitwom!
W imieniu komitetu organizacyjnego
Br. Łukasz Dmowski OH

Wstępny Program Międzynarodowego Spotkania Młodzieży Szpitalniczej – Kraków 2016
Niedziela 24.07.2016

Poniedziałek 25.07.2015

Wtorek 26.07.2015

Powitanie uczestników

„Szpitalnictwo dzisiaj – do czego jesteśmy wezwani” – spotkanie z Bratem
Generałem Jesusem Etayo Arrondo

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie

Zakwaterowanie w Konwencie
Bonifratrów w Konarach i w szkole
w Świątnikach Górnych

„Sługa Boży Brat Fortunatus Thanhäuser – ojciec ubogich” – prezentacja
multimedialna
Warsztaty w grupach językowych
Msza Święta
Wieczór zapoznawczy
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Nawiedzenie Konwentu i Szpitala
Bonifratrów w Krakowie, obiad
Czas wolny; możliwość zwiedzania
Krakowa (indywidualnie, w grupach
językowych)
Rozpoczęcie Światowych Dni
Młodzieży 2016 – Msza Święta
Kraków – Błonia

Światowe dni młodzieży

Światowe Dni Młodzieży w Konarach
Za oknami wiosna
w pełni, a Bonifraterska
Fundacja Dobroczynna
wraz z Zakonem intensywnie przygotowuje się do przyjęcia
gości
Światowych
Dni Młodzieży, którzy z różnych zakątków świata przyjadą
do Konar na Spotkanie
Młodych
Szpitalników
w ostatnim tygodniu lipca.
Część własna, integracyjna Spotkania będzie miała miejsce w niedzielę
24 i poniedziałek 25, a od wtorku 26 lipca Młodzi Szpitalnicy włączą się już w wydarzenia
Światowych Dni Młodzieży.
Dlaczego Młodych Szpitalników? Gdyż
oficjalna pełna nazwa Zakonu brzmi: Zakon
Szpitalny św. Jana Bożego.
W różnych krajach przyjęły się jednak
inne używane na co dzień nazwy. I tak we
Włoszech – Fatebenefratelli, czyli Bracia Czyniący Dobro, w Niemczech – Barmherzige Bruder (Bracia Miłosierni), w krajach
języka hiszpańskiego – Hermanos San Juan de Dios
(Bracia św. Jana Bożego), w Czechach i na
Słowacji – Milosrdni
Bratria, a więc też
Bracia Miłosierni,
w Polsce zaś – Bonifratrzy, od łac. Boni
Fratres, czyli Dobrzy
Bracia.
W lipcowe dni
w Konarach spotkają się
bracia zakonni, współpracownicy świeccy i władze Zakonu z Rzymu, aby lepiej się poznać, cieszyć wspólnotą,
wymienić doświadczeniami i zawieźć potem
w różne zakątki świata wspomnienia z tych
kilku dni.
Pamiętając słowa Założyciela Zakonu,
który w latach czterdziestych XVI wieku
na ulicach hiszpańskiej Grenady wzywał
– „Bracia czyńcie dobro”, i pokazywał, jak
należy okazywać chrześcijańską gościnność

(hospitalitas), pragniemy i my okazać się godni jego
nauk.
Bonifraterska gościnność zobowiązuje, toteż
wszyscy w Fundacji – terapeuci i opiekunowie,
ale także nasi mieszkańcy i podopieczni, na
ile starczy sił i umiejętności – włączają się
w te przygotowania. A doprawdy jest co robić
– musimy przystosować teren, zabezpieczyć
posiłki i noclegi dla blisko setki osób. Jest to
więc dla nas, ale także dla społeczności lokalnej niemałe wyzwanie.
Wierzymy, że ten czas przygotowań zaowocuje nowymi kontaktami, nowymi
inicjatywami, zbuduje nowe,
lokalne więzi. Wszystkim
zaś wspólnym inicjatywom niech przyświecają słowa św. Jana
Bożego umieszczone
u wejścia do naszego
Centrum Warsztatowo-Rehabilitacyjnego – „Wszystko ginie
oprócz dobrych uczynków”.
Marek Krobicki
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koronacja obrazu

Na większą chwałę Bożą
„Każdy obraz ukoronowany
to jakby nowa stolica ziemska Królowej Niebieskiej, z której Ona nie
tylko błogosławi, ale także do poddanych swoich przemawia” – słowa
św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara jakże pięknie korespondują
z uroczystością koronacji Cudownego Obrazu Świętej Rodziny Salus Infirmorum. To niepowtarzalne
wydarzenie miało miejsce w Sanktuarium św. Jana Bożego, Patrona
Chorych, w Krakowie dnia 4 czerwca 2016 roku. Uroczystej Mszy św.
przewodniczył ks. bp Jan Zając, zaś
aktu koronacji wizerunku Jezusa
i Maryi dokonał oraz Słowo Boże
wygłosił ks. kard. Marian Jaworski.
Przyjaciel Świętego Jana Pawła II
w homilii powiedział, że koronacja wizerunku Maryi jest realizacją
duchowego testamentu papieża Polaka, który przed śmiercią polecił,
by ukoronowano znajdujący się
w kaplicy w podziemiach bazyliki
św. Piotra w Rzymie obraz Maryi
Jasnogórskiej, jako tej, która jest
Królową Korony Polskiej. Koronacja – mówił dalej hierarcha jest też
wyrazem czci, jaką wierni otaczają
osobę Maryi, a także prośbą, by była
Ona królową nas wszystkich.
Koronowanie wizerunku Maryi – Służebnicy Pańskiej – zasiada-
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jącej po prawicy Syna pokazuje też,
że prawdziwe królowanie to wielka
służba. Maryja bowiem zawsze jawi
się nam jako ta, która służy ludziom
i troszczy się o nich. Za Jej przykładem także my wszyscy winniśmy
żyć w postawie nieustannej służby.
Warto pamiętać, koronując skronie
Maryi, że jest Ona naszą orędowniczką i prosić Ją o wstawiennictwo
u Boga. Oprócz koronacji obrazu, do
naszego kościoła wprowadzone zostały relikwie krwi św. Jana Pawła II,
poświęcony też został dedykowany
mu obraz.
Maryja w naszym zakonie
czczona jest jako Patronka Zakonu Szpitalnego, Matka Boża Dobrej
Rady i Uzdrowienie Chorych. Metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz w Dekrecie o dokonaniu koronacji obrazu Uzdrowienie
Chorych napisał: „Niech Maryja,
Uzdrowienie Chorych wyprasza
wszystkim potrzebne łaski uzdrawiania ciała i duszy, sił do dźwigania
krzyża boleści i przemiany serc”.
Radujemy się decyzją Ks. Kardynała o nadaniu kaplicy szpitalnej
tytułu Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych, 6 lipca 2016 roku koronowany obraz zostanie bowiem na
stałe umieszczony w tejże kaplicy.
Jest to miejsce stałej Adoracji Pana

Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Jedynego i Prawdziwego Lekarza ciał i dusz ludzkich, do którego
za pośrednictwem Jego Matki będą
się mogli zwracać wszyscy cierpiący
i szukający pomocy.
Cieszy nas fakt, że w uroczystości udział wzięli – pani minister
Beata Kempa, szefowa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, w imieniu
pani premier Beaty Szydło, pan Maciej Wilamowski, dyrektor Społecznego Komitetu Odbudowy Krakowa
w imieniu pana dra Andrzeja Dudy
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
i pan Paweł Mucha, dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w imieniu Wojewody
Małopolskiego Józefa Pilcha.
Na Mszy św. zgromadzili się
bracia bonifratrzy z różnych wspólnot wraz z o. prowincjałem Eugeniuszem Kretem OH, duchowieństwo Dekanatu Kraków-Kazimierz,
siostry zakonne, bracia albertyni,
współpracownicy, fundatorzy koron,
a także wiele osób sympatyzujących
z naszym sanktuaryjnym kościołem.
Na mszach św. w niedzielę 29 maja
O. Azariasz Hess OFM, gwardian
i kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej,
przygotował nas do duchowego
przeżycia koronacji i działania Maryi
Panny i Królowej w życiu wiernych.
Nieocenioną pomoc okazał nam kapelan szpitala i duszpasterz sanktuarium ks. Wiesław Burski MS.
Transmisję z uroczystości
przeprowadziły TV Trwam i Radio
Maryja. Wyrażamy serdeczne po-

św. jan grande

Święty Jan Grande

– patron krakowskiego
Szpitala Bonifratrów

3 czerwca 2016 r. to dla bonifraterskiego szpitala w Krakowie
dzień szczególny – liturgiczne wspomnienie patrona, św. Jana Grandego, a zarazem 470. rocznica jego
urodzin i 20. rocznica kanonizacji,
której 2 czerwca 1996 r. dokonał
w Rzymie papież Jan Paweł II. Dlaczego właśnie Jana Grandego wybrał na swojego patrona pierwszy
w Polsce szpital odzyskany przez
Zakon?
Jan Grande Romar urodził się
w niewielkim hiszpańskim miasteczku Carmona opodal Sewilli
6 marca 1546 r. Sposobił się do zawodu sukiennika, a jako kupiec bławatny osiągnął dużą biegłość, lecz
zamiast spodziewanej satysfakcji
z pracy, czuł coraz większą rozterkę i narastający kryzys wewnętrzny.
Aby odzyskać ład ducha i rozeznać
Boże względem siebie zamiary, spędził rok w pustelni na modlitwie
i kontemplacji. Odtąd drogą jego
życia miała stać się służba Bogu

poprzez służbę bliźnim – chorym,
ubogim, cierpiącym. W poczuciu
własnej niedoskonałości na znak
pokory zaczął się nazywać „Janem
Grzesznikiem”.
Nowy etap życia rozpoczął
w roku 1566 w Jerezie w prowincji Kadyks. Ze środków uzyskanych
z jałmużny i kwesty założył tu szpital
dla nieuleczalnie chorych, poświęcony opiece NMP Gromnicznej. W roku
1574 wstąpił do Zgromadzenia Braci
Szpitalnych Św. Jana Bożego. Gorliwość i miłosierdzie w służbie chorym
i potrzebującym, niezwykły talent organizacyjny i skuteczność działania
sprawiły, że jemu właśnie biskup Sewilli polecił dokonanie reformy szpitalnictwa w całej diecezji.
Oddany bez reszty dziełu miłosierdzia prowadził życie skrajnie
ubogie. Szczególną czcią otaczał
Matkę Najświętszą i Eucharystię.
Zmarł 3 czerwca 1600 r. podczas
epidemii dżumy, niosąc pomoc zarażonym.
Zarówno za życia, jak i po
śmierci Jan Grande cieszył się opinią świętości i charyzmatem uleczania z chorób. Rozpoczęty w 1629 r.
proces beatyfikacyjny zakończył się
w roku 1853. Ceremonii beatyfikacji przewodniczył papież Pius IX.

Wyniesienie bł. Jana Grandego
na ołtarze stało się możliwe dzięki cudowi uzdrowienia, jaki dokonał się w Szpitalu OO. Bonifratrów
w Krakowie w nocy z 24 na 25 lutego 1932 r., kiedy to nieuleczalnie
chora siostra Maria Regina Hoeflich, felicjanka, modląc się przed
wizerunkiem bł. Jana Grandego
odzyskała zdrowie. Zaliczenie Jana
Grandego w poczet świętych odbyło
się 2 czerwca 1996 r. w Rzymie.
Św. Jan Grande, XVI-wieczny reformator systemu szpitalno-opiekuńczego, to także człowiek
głębokiej wiary, niezwykłej skromności, miłosierdzia i pokory, ale też
wytrwałości, cierpliwości i niezłomności w działaniu na rzecz chorych
i potrzebujących pomocy. Taki właśnie patron potrzebny był pierwszemu odzyskanemu przez Zakon szpitalowi, który miał przetrzeć szlaki
innym bonifraterskim placówkom
powracającym do Zakonu w kolejnych latach.
Dziś, w dwudziestolecie kanonizacji św. Jana Grandego krakowski Szpital Bonifratrów ma za co
dziękować swemu Patronowi i o co
go prosić.

dziękowania Ojcu dr. Tadeuszowi
Rydzykowi, dyrektorowi i założycielowi Radia Maryja, za zawsze
okazywaną nam życzliwość, a także
O. Grzegorzowi Mojowi za poprowadzenie transmisji.
Niech ten uroczysty akt koronacyjny będzie wyrazem wdzięczności Matce Bożej za Jej macierzyńską troskę i obecność wśród swoich
dzieci. Dzięki katolickim mediom
Panna Maryja nasza Matka i Kró-

lowa Uzdrowienie Chorych, a także
św. Jan Boży i my wszyscy z darem
modlitwy mogliśmy być obecni
w szpitalach, przy łożach chorych,
w hospicjach, w domach pomocy
i wszędzie tam, gdzie gościć mogliśmy u radiosłuchaczy i widzów telewizji.
To nasze sanktuarium jest darem dla chorych i do nich ono należy. W czwartki o godzinie 18.00
odprawiamy nabożeństwo, a następ-

nie sprawowana jest Msza św. w intencjach chorych. Wieczór poświęcony chorym kończymy adoracją
Najświętszego Sakramentu do godz.
21.00. Serdecznie zapraszamy.
Zawierzając Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi

Aleksandra Orman

Br. Ambroży Maria Pietrzkiewicz
OH, przeor
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jubileusz chrztu polski

JUBILEUSZ 1050-LECIA

CHRZTU POLSKI

Kiedy w roku 1966 komunistyczne władze obchodziły 1000-lecie państwa polskiego, w środkach
masowego przekazu, a także w przemówieniach dygnitarzy państwowych pominięto milczeniem chrzest
księcia Polan Mieszka I i rolę Kościoła katolickiego
w tysiącletnich dziejach narodu. Do przyjęcia chrztu
przez Mieszka I i znaczenia tego faktu dla państwowości oraz roli Kościoła w Polsce nawiązywano natomiast
podczas kościelnych obchodów Jubileuszu 1000-lecia
Chrztu Polski, które miały miejsce w Gnieźnie w dniach
9–16 kwietnia 1966 roku. Uroczystości te poprzedzone
zostały odnowieniem Ślubów Jasnogórskich i Wielką
Nowenną, którą w 1957 roku zainicjował prymas Polski
ks. kard. Stefan Wyszyński.
Minęło pół wieku, komunizm w Polsce należy
już do przeszłości, toteż Jubileusz 1050-lecia Chrztu
Polski mogliśmy świętować w zupełnie innej atmosferze, przy harmonijnej współpracy Kościoła i państwa.
Centralne obchody Jubileuszu w dniach 14–16 kwietnia 2016 roku miały miejsce na Ostrowie Lednickim,
w Poznaniu i Gnieźnie. Hasłem uroczystości o charakterze kościelno-państwowym stały się słowa specjalnie
skomponowanej na tę okazję pieśni „Gdzie chrzest, tam
nadzieja”. W uroczystościach wzięli udział: prezydent
RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło, marszałkowie
Sejmu i Senatu, obie izby Parlamentu, władze lokalne,
a także Episkopat Polski z Prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Papież Franciszek wysłał na
Jubileusz, jako swojego legata, watykańskiego sekreta-

rza stanu kardynała Pietro Parolina. W okolicznościowych przemówieniach zarówno przedstawiciele władz
państwowych, jak i kościelnych zgodnie podkreślali
znaczenie chrztu Mieszka I dla początków polskiej państwowości oraz pierwszorzędną rolę Kościoła w Polsce.
Kim bylibyśmy bez chrztu Mieszka I w 966 roku?
Czy istnielibyśmy na mapie Europy jako naród i państwo? Nie ulega wątpliwości, że przyjęcie chrztu przez
księcia Polan miało wymiar religijny, ale też było wydarzeniem o charakterze narodowotwórczym i państwowotwórczym. Dzięki decyzji Mieszka I naród polski został wszczepiony w Jezusa Chrystusa, przyjął jego
Ewangelię oraz włączył się do wspólnoty Kościoła katolickiego. Książę Mieszko I stał się jednym z europejskich
władców. Państwo Polan zaistniało na mapie Europy
i zaczęło czerpać z dziedzictwa starożytnych Greków
i Rzymian. Polska zaczęła tworzyć kulturę, która inspirowała się bogactwem religii chrześcijańskiej. Korzenie
naszej tożsamości i państwowości sięgają zatem chrztu
Mieszka I. Sakrament chrztu okazał się znakiem łączącym jego poddanych.
Podczas obchodów 1050-lecia Chrztu Polski śpiewamy radosne Te Deum, dziękując Bogu za dar chrztu
udzielony Mieszkowi I. 1050 lat temu dzieje narodu
i Kościoła w Polsce splotły się nierozerwalnie. Kościół
służył narodowi, dzielił jego losy, nie opuścił narodu
w trudnych chwilach, a w czasie zaborów i utraty suwerenności strzegł jego tradycji i tożsamości, kultywował
i rozwijał jego kulturę, stał na straży ciągłości państwowej. Nic więc dziwnego, że Kościół w Polsce był prześladowany – przez zaborców, okupantów i władze komunistyczne.
Na początku Trzeciego Tysiąclecia stoi przed nami
zadanie przekazania następnym pokoleniom przeszło
tysiącletniego dziedzictwa chrześcijańskiego narodu,
którego początki sięgają chrztu Mieszka I. Spoczywa
na nas obowiązek wniesienia w nowe Tysiąclecie wiary naszych ojców oraz budowania przyszłości ojczyzny
na solidnym i sprawdzonym w ciągu naszych dziejów
fundamencie, którym jest Ewangelia Jezusa – Ewangelia
Prawdy, Wolności i Życia.
Ks. Stanisław Cieślak SJ

Jan Matejko, Chrzest Polski
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centrum medyczne w łodzi

Dar, który wzrusza
6 marca 2016 roku 93-letni dr Wacław Łęcki, który łódzkiemu Konwentowi Bonifratrów przekazał na dokończenie budowy Centrum Medycznego majątek wart
ponad 3,5 mln zł, uhonorowany został Złotym Krzyżem
Archidiecezji Łódzkiej. Odznaczenie w imieniu Metropolity Łódzkiego wręczył bp senior Adam Lepa podczas
uroczystości poświęcenia i oddania do użytku Centrum
Medycznego imienia Fundatora. „Przekazanie środków
finansowych na tak szczytny cel nie jest niczym nadzwyczajnym – powiedział dr Wacław Łęcki. – Całe życie chciałem pomagać ludziom, bo największą radość daje służba
najwyższym wartościom, jakimi są życie i zdrowie”.
„Zawsze podziwiałem zaangażowanie Pana Doktora w prace Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, jego jasność umysłu. Ale w sposób szczególny jego
dobroć serca ujawniła się w tym miejscu, i to, że dziś
odbywa się ta uroczystość, jest zasługą Doktora i jego
wyjątkowego daru serca” – mówił bp senior Adam Lepa,
dziękując dr. Łęckiemu. Ksiądz Biskup stwierdził, że
zauważone przez darczyńcę zaangażowanie, ciepło, serdeczność i wielka troska o pacjenta w Szpitalu św. Jana
Bożego, a także w innych bonifraterskich dziełach dostrzegane są też przez przychodzących tu ludzi – przez
pacjentów, podopiecznych i wszystkich zmuszonych
do korzystania z pomocy. „Realizowane w tym szpitalu

z taką konsekwencją i samozaparciem zawołanie «Miłość zwycięża cierpienie», czyni to miejsce prawdziwie
wyjątkowym i z duszą” – zakończył Ksiądz Biskup, życząc, by plany i mądre marzenia bonifratrów z Bożą pomocą udało się realizować.
Symbolicznego otwarcia Centrum dokonał
bp Adam Lepa wraz z dr. Wacławem Łęckim, przeorem
Konwentu br. Franciszkiem S. Chmielem, prezesem
Szpitala Robertem Kacprzakiem i prowincjałem br. Eugeniuszem Kretem. Następnie Ksiądz Biskup poświęcił
pomieszczenia placówki.
W holu Centrum Medycznego odbyła się uroczysta Msza św. w intencji pracowników placówki, ofiarodawcy i dobrych braci. Przewodniczył jej ks. Ireneusz
Skubiś. Po Eucharystii ks. Zbigniew Kras, obecny na
uroczystości kapelan Prezydenta RP, odczytał przywiezione przez siebie specjalne przesłanie skierowane
do dr. Łęckiego i bonifratrów, w którym preyzdent Andrzej Duda podziękował wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania placówki. Szczególne uznanie i szacunek wyraził wobec ofiarodawcy za tak szczodry dar.
W piśmie Prezydent zacytował słowa dr. Łęckiego, że
w tym miejscu „leczą, a nie przyjmują, i przede wszystkim traktują pacjenta jak człowieka”. Ksiądz Kapelan
dodał za bp. Adamem Lepą, że jest to wyjątkowy szpi-
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wywiad

tal i czują to przebywający tu pacjenci, którzy wychodzą stąd uzdrowieni nie tylko na ciele, ale i na duszy.
Otwarciu Centrum towarzyszył wieczór autorski
dr. Łęckiego, który promował swoją kolejną już książkę
pt. Nowy ład globalny.
Podczas konferencji prasowej prezes Szpitala Robert Kacprzak podkreślił, że Centrum powstało dzięki finansowemu wsparciu Darczyńcy, ale także dzięki
dotacji z Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej
i PFRON-u. Centrum Medyczne im. dr. Wacława Łęc-

kiego może przyjąć dziennie pół tysiąca pacjentów.
Placówka realizuje zarówno kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia, jak i zlecenia odpłatne. Część rehabilitacyjna znajduje się na parterze obiektu liczącego
prawie dwa tysiące metrów kwadratowych. Jest tam sala
gimnastyczna, gabinety lekarskie, gabinety elektroterapii, hydroterapii i masażu. Piętro wyżej działają poradnie specjalistyczne (ponad 20), które znajdowały się do
tej pory w innych budynkach Szpitala św. Jana Bożego.
Anna Skopińska

przyprowadziła mnie w to miejsce…
Z dr. Wacławem Łęckim, fundatorem i darczyńcą Centrum Medycznego im.
dr. W. Łęckiego przy łódzkim Konwencie Bonifratrów rozmawia Anna Skopińska
Przeznaczył Pan oszczędności życia na Centrum Medyczne. Dziś
to Centrum nazwane Pana imieniem służy wielu chorym i potrzebującym pomocy…
Czuję się spełniony przez to
dzieło bonifratrów i swój w nie
wkład. W ciągu wielu lat mojej działalności zawodowej zgromadziłem
spory majątek. Część przekazałem
rodzinie, a część na cele społeczne.
Najpilniejsza jest dzisiaj kwestia
lecznictwa, które stoi na niskim
poziomie. Skoro zaś lecznictwo, to
postanowiłem wesprzeć bonifratrów,
którzy mają w tym względzie długą tradycję i mogą służyć innym za
przykład. Myślę, że decyzja przekazania mojego majątku na dokończenie gmachu szpitalnego ma podwójną wartość. To tak jakby zbudować
dwa szpitale. Jest to pewien przykład, jak dysponować majątkiem,
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który ma się ponad potrzeby podstawowe. Po latach deprawacji komunistycznej ludzie zabiegają o własne
interesy, nie zdając sobie sprawy,
że można też pomagać i działać dla

drugiego człowieka. Przecież przed
wojną powstawały szpitale budowane przez przedsiębiorców. A teraz
nie ma tego przykładu, nie ma takiej
praktyki, nie jest to powszechne.

wywiad

Myślę, że mój przykład jest dobry do
pomnażania.
Wspomniał Pan o długiej tradycji
lecznictwa bonifratrów. Ale sam
doświadczył Pan w tym miejscu,
w tym szpitalu szczególnej troski.
Tuż po przejęciu szpitala przez
Zakon byłem tu leczony po raz
pierwszy. Już pół roku po przejęciu
placówka była po wykonanym na
wielką skalę remoncie, bo szpital był
bardzo zniszczony. Zakonnicy dostosowali go do potrzeb pacjentów. Ale
też przez te pół roku po przejęciu nastąpiła zmiana mentalności u personelu, pojawiło się inne myślenie,
inne nastawienie do pacjenta. Odczuwało się i nadal odczuwa chęć
niesienia pomocy i wielką empatię
ze strony lekarzy, pielęgniarek i personelu szpitala. Można tu odczuć
taką zwyczajną ludzką solidarność.
Widać różnicę między publiczną
służbą zdrowia?
Bonifratrzy prowadzą opiekę
medyczną na najwyższym poziomie.
Publiczna służba zdrowia wiemy,
jaka jest – niski poziom, w wielu wypadkach stosunek personelu do pacjentów nieżyczliwy, bo pracownicy
traktują tę pracę jako miejsce zarobku. Szpitale i poradnie prowadzone
przez Zakon to dobra opieka i życzliwość dla chorego. Szpitale prowadzone przez braci są naśladowane.
Nie wiemy, w jakim stopniu, ale na
pewno wywierają wpływ.

Pana życiorys jest niezwykle bogaty, jest w nim także bardzo
trudny czas wojny. Pochodzi Pan
przecież z Wołynia…
Urodziłem się w Radomiance
na Wołyniu. W rodzinie osadników.
W czasie wojny mimo młodego wieku zostałem przyjęty do Związku
Walki Zbrojnej, potem przekształconego w AK. Rzadko brałem udział
w działaniach wojennych. Zresztą
tam, na Wołyniu były, jak u Sienkiewicza, bezkresne dzikie pola. Moje
zadanie polegało na nasłuchu radiowym i analizie, bo znałem nieźle języki rosyjski i niemiecki. W zasadzce zostałem ciężko ranny. Wpadłem
pod ostrzał przy pełnieniu zadania
kurierskiego. Cudem uszedłem
z obławy. Musiałem uciekać z rodzinnej miejscowości. Pomogli mi
dobrzy ludzie. Teraz ja mogłem coś
dobrego dla ludzi zrobić.
Doświadczyłem w tym miejscu
wielkiej troski – tej ludzkiej – lekarzy, pielęgniarek i braci, ale też tej
duchowej – w szpitalu znajduje się
przecież sanktuarium Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych. Maryi, która pewnie od czasu ostrzegawczego
snu, czuwała cały czas nade mną.
I przyprowadziła mnie w to miejsce.
Kto był dla Pana wzorem w życiu? Kimś, z kogo Pan czerpał?
To mój dziadek, moi dwaj
dziadkowie. Dziadek Leszczyński,

który był weteranem powstania
styczniowego i był w nim ranny.
W okresie międzywojennym bardzo dużo z nim rozmawiałem. Był
wielkim patriotą. Zmarł w dniu zakończenia II wojny światowej w wieku 107 lat. Drugi dziadek, Łęcki,
także był zasłużony. Zginął w potyczce z Ukraińcami w czasie rzezi
wołyńskiej. Radomianka była wsią,
która nie czekała na ludobójstwo,
napad Ukraińców, ale uprzedziła
go i wszyscy się ewakuowali. Dziadek po dwóch dniach zorganizował
ośmioosobową grupę młodych ludzi
– siedmiu i on, 63-letni mężczyzna.
Wrócili. Wpadli w zasadzkę i wszyscy zostali zamordowani. On także
wpływał na moją wyobraźnię. I mój
ojciec – ochotnik w armii Hallera.
Wszyscy oni uczyli mnie patriotyzmu.
A czym on dla Pana jest?
Poświęceniem dla ojczyzny
i dla społeczeństwa. Taką solidarnością narodową.
Czego nauczył Pana tamten trudny wojenny czas? Co w Panu zostało?
Zrobić wszystko, by nie powtórzyła się wojna… Wszystko. Swoją
niedawno wydaną książkę pt. Nowy
ład globalny poświęciłem właśnie
temu.
Fot. Łukasz Głowacki, Jerzy Błauż
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felieton ojca leona
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Słowa te piszę w maju, najpiękniejszym
miesiącu
roku.
Wszechobecna, oszałamiająca buj
na zieleń, coraz dłuższe i coraz
cieplejsze dni, słońce coraz bliżej
zenitu – wszystko to budzi nadzieję i sprawia, że ludziom naprawdę
chce się żyć. A to życie wciąż nie
jest łatwe. Wciąż jednak przecież
nie ustają wysiłki, by stało się nieco łatwiejsze. Niezależnie od rozmaitych mniej czy bardziej udanych akcji, coraz częściej zwraca
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się uwagę na środowisko, które
w znacznej mierze może wpłynąć
na poprawę istniejącej sytuacji
i choć trochę rozświetlić atmosferę,
w której żyje dzisiejszy człowiek.
Tym środowiskiem może i powinna być rodzina.
Ścierają się – nie od dzisiaj
zresztą – różne, bardziej lub mniej
radykalne poglądy, których najbardziej skrajni głosiciele twierdzą, że
dotychczasowy, klasyczny model rodziny zawężony jedynie do układu:

mężczyzna-kobieta, połączeni nierozerwalnym związkiem, plus dzieci – nie sprawdził się. Że trzeba go
zastąpić innymi, luźniejszymi, swobodniejszymi rozwiązaniami, i to
zarówno w zakresie płci partnerów
(tak, wtedy to już są partnerzy), jak
i długości trwania ich związku.
Z drugiej znów strony chce się
uzdrowienia rodziny opartej właśnie
na modelu klasycznym. Trzeba więc
tylko na serio potraktować takie
wartości, jak miłość, odpowiedzialność i poświęcenie. Wielu rodzinom
to się zresztą udaje i tam się nie
mówi o kryzysie. Takie rodziny z powodzeniem zdają egzamin w każdych warunkach, także w obecnym
dwudziestym pierwszym wieku.
I właśnie w maju, dokładnie
piętnastego, czyli w tak zwaną „zimną Zośkę”, obchodzi się Światowy
Dzień Rodziny. Przejrzałem ilustracje odnoszące się do tego tematu.
Byłem ciekaw, jaki model rodziny
zobaczę. Okazało się, że wszystkie
fotografie czy ilustracje pokazywały tylko ojców, matki i ich dzieci,
a więc zwyczajne rodziny naturalne,
i to bez żadnych akcentów nieprzyjaznych wobec innych form związków… Jak to dobrze, że są ludzie,
którzy trzymają się zdecydowanie
swoich poglądów, nie obrażając innych. Dobrze by było, gdyby ci inni
chcieli podobnie uszanować nasze
poglądy, i to nie tylko w sprawie rodziny…
Wracam jeszcze do kalendarza. Niedługo po Dniu Rodziny,
bo 26 maja obchodzony jest Dzień
Matki, a po nim, 1 czerwca – Dzień
Dziecka. A żeby żaden ojciec nie
czuł się dyskryminowany, 23 czerwca ma też i on swoje święto – Dzień
Ojca. Warto także wspomnieć, że
zaraz na początku roku, w styczniu,
odbierają od swych dzieci i wnuków wyrazy wdzięczności i miłości
wszystkie babcie i wszyscy dziadziowie.
To coroczne podkreślanie roli
poszczególnych członków rodziny

felieton ojca leona

ści, którą wyraźnie określa Prefacja na dzień Chrystusa
Króla: Tyś namaścił olejem wesela jednorodzonego Syna
Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, wiekuistego Kapłana i Króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicy Odkupienia rodzaju ludzkiego ofiarując siebie samego na
ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania i aby
poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu Majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo
świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Wszyscy zatem mamy współpracować w tworzeniu
Królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. I wtedy najlepiej się przysłużymy naszej Matce, ukochanej Ojczyźnie Polsce, Naj
jaśniejszej Rzeczypospolitej.
Tyniec, 18 maja 2016
O. Leon Knabit OSB
mnich tyniecki

Matka Boża Majowa
kieruje myśl ku nadzwyczajnej roli każdej zdrowej rodziny i jej znaczenia w życiu całego narodu. Jeśli dzisiaj
– bardziej niż kiedykolwiek – polską racją stanu jest życie, to każde nowo powstałe życie najlepsze szanse wypełnienia swych zadań ma właśnie wtedy, gdy powstaje
w normalnej rodzinie.
Rozumiem ewentualne sprzeciwy wobec takiego
stawiania sprawy, ale nie mogę się zgodzić na negowanie
tego, co jest oczywiste… Każde działanie, które przynosi
szkodę życiu, jest działaniem antypolskim, antynarodowym. I zwalanie winy za nasze niedostatki, na Żydów,
masonów, zaborczych sąsiadów, na dominację obcego
kapitału i jego często niecne interesy, bywa zwykle próbą usprawiedliwiania się tych, którzy nie tworzą solidnych rodzin, z wygodnictwa ograniczają liczbę potomstwa i nie widzą niczego innego poza osobistą wygodą
– za wszelką cenę…
Doczekaliśmy się w Polsce wielkiej zmiany. Czy jest
to zmiana na lepsze, zależy nie tylko od postawy i posunięć władzy. Władza jest bezradna, jeśli ludzie nie staną solidarnie, w prawdzie ku budowaniu rzeczywisto-

W majowym zmierzchu
Z wolna dogasają
Wszystkie nasze dzienne
sprawy
Cichną niepokoje
Przysypiają znużone
uśmiechy losu
Słowiki zaczynają śpiewać
litanię loretańską
A Matka Boża
Otulona zapachem bzu
Słucha
A.J.
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Z klasztornych archiwów

Cervantes w zbiorach potrynitarskich
W 2016 roku obchodzimy 400-lecie śmierci słynnego hiszpańskiego pisarza – Miguela de Cervantesa, znanego na całym świecie przede wszystkim dzięki powieści
pt. „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy”. W Bibliotece i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie, na regałach dźwigających historyczny księgozbiór,
zachował się cenny, siedemnastowieczny egzemplarz tego dzieła.

Trudne życie Cervantesa
Miguel de Cervantes y Saavedra przyszedł na świat w 1547 roku
w hiszpańskim Alcalá de Henares
niedaleko Madrytu w ubogiej, ale
znanej szlacheckiej rodzinie. Jego
ojciec Rodrigo de Cervantes był medykiem i cyrulikiem. Około roku
1569 Miguel Cervantes wyjechał do
Włoch i wstąpił na służbę do kardynała Giulia Acquavivy. Z chwilą
powstania w 1571 roku Ligi Świętej do walki z islamskim imperium
osmańskim, przyszły pisarz zaciągnął się do wojska. W bitwie morskiej pod Lepanto wykazał się dużą
odwagą, ale też odniósł ciężką ranę,
która spowodowała trwałe inwalidztwo – bezwład lewej ręki. Kiedy
po wojnie wracał do kraju, dostał
się do niewoli korsarskiej i został
sprzedany bejowi Algieru. Tam po
raz pierwszy jego losy splotły się
z zakonem trynitarzy, którzy brali
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udział w negocjacjach prowadzących do wykupienia go – wraz z innymi jeńcami – z rąk muzułmanów.
Ostatecznie wykupienie Cervantesa
za 500 eskudów nastąpiło w ostatniej możliwej chwili, jego ówczesny
właściciel przenosił się bowiem do
Konstantynopola i zamierzał zabrać
z sobą wszystkich niesprzedanych
jeszcze niewolników.
Po powrocie do Hiszpanii Cervantes żył w trudnych warunkach
materialnych, pełniąc m.in. funkcję
poborcy podatkowego. Po kilku próbach literackich postanowił całkowicie poświęcić się twórczości, co
jednak nie przynosiło mu wystarczających zarobków. Pierwsze hiszpańskie wydanie Don Kichota ukazało
się w 1605 roku w Madrycie (zdjęcie
niżej). Książka odniosła wprawdzie
wielki sukces i doczekała się wielu
wydań w całej Europie, jednakże
autor nie zarobił na niej ani grosza –

prawa do jej publikacji sprzedał bowiem w 1604 roku Franciszkowi de
Robles, zrzekając się przy tym wszelkich praw do ewentualnych tantiem.
Cervantes zmarł w 1616 roku
w Madrycie. W ubiegłym roku archeolodzy i naukowcy w krypcie
madryckiego klasztoru trynitarzy
odkryli trumnę, na której znajdował
się napis „M.C.”. Po wykonaniu specjalistycznych badań okazało się, że
znajdowały się w niej szczątki słynnego pisarza.

Don Kichot w zbiorach
potrynitarskich
W krakowskiej Bibliotece Bonifratrów znajduje się oryginalne
hiszpańskie wydanie Don Kichota
z 1668 roku. Początkowo książka
należała do nieznanego bliżej Tob[iasza?] B. Kocha z Adlersburga,
który zamieścił w niej swój ekslibris w 1673 roku. Nie wiadomo,
w jaki sposób druk trafił do zbiorów
bibliotecznych lwowskich trynitarzy, jednak o tym, że trynitarze byli
jego właścicielami świadczy rękopiśmienna notatka umieszczona na
karcie tytułowej. Klasztor we Lwowie był macierzystym domem trynitarzy na terenach Rzeczypospolitej,
stamtąd zakonnicy udali się do Warszawy i Krakowa, by założyć kolejne
klasztory. Być może więc Don Kichot
przyjechał z którymś z trynitarzy do
Krakowa pod koniec XVII wieku?
Od lat dziewięćdziesiątych
XVII wieku ze Lwowa, a także z innych miast trafiały do Krakowa różne druki i rękopisy, stając się częścią
nowo tworzonej biblioteki. Los jednak nie był dla tej książnicy łaskawy.

Z klasztornych archiwów

Część książek została skradziona
lub „wypożyczona” i nigdy do zbiorów nie wróciła. Oto co pisał o niej
Ambroży Grabowski – historyk,
księgarz, kolekcjoner, autor znanych
przewodników po Krakowie:
„Około r. 1806–07 introligator
krak. Teodor Wisłocki, mający kramik z książkami do nabożeństwa

w rynku krak. zaczął amatorom
dostawiać niekiedy dawnych książek polskich, gockim drukiem…
Wydało się potem, że Wisłocki nabywał te książki od jakiegoś posługacza z klasztoru OO. Trynitarzów
na Kazimierzu będących, który
piecem właził do biblioteki tych
ojców i stamtąd książki wynosił…

A trwała ta spekulacya lat kilka, aż
wreszcie wydało się: chłopca ukarano, a gdy nie można było dojść, co
było skradzione, bo księża Trynitarze wymarli, a sami nie wiedzieli, co
ta ich biblioteka mieściła, przeto się
Wisłockiemu jakoś zmełło”.
W 1810 roku, podczas rewizji, stwierdzono, że biblioteka nie
jest uporządkowana i została zamknięta. Kiedy dwa lata później,
w 1812 roku, bonifratrzy przenieśli się do kompleksu klasztornego
trynitarzy, zastali tam m.in. trynitarskie zbiory biblioteczne, które
określono w inwentarzu jako „na
kupę zwalone, bez żadnego porządku […] w miejscu wilgotnym, spleśniałe, a wiele w połowie zgniłych”.
W pierwszej połowie XIX wieku
księgozbiory trynitarski i bonifraterski zostały połączone. Do dziś
z biblioteki trynitarskiej pozostało
w zbiorach bonifraterskich ponad
940 dzieł, w tym także Don Kichot
Miguela de Cervantesa.
Marek Bebak
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medycyna

Suplementacja witaminy D
– czy potrzebna?

Liczne badania wykazują, że
ponad 90% Polaków ma niedobór
witaminy D, w tym u 60% deficyt
ten określany jest jako ciężki. Stąd
wniosek, że nawet osoby zdrowe powinny uzupełniać ją w postaci doustnej suplementacji. Takie też są zalecenia międzynarodowego zespołu
ekspertów ogłoszone w 2013 roku,

nej, wykazano, że witamina D ma
silne i wielokierunkowe działanie
biologiczne w organizmie ludzkim.
Do niedawna sądzono, że jej rola
w ustroju człowieka sprowadza się
do regulacji gospodarki wapniem
i fosforem, a jej niedobór powoduje
– w typowych przypadkach – krzywicę u dzieci, a osteoporozę i złamania u dorosłych. Tymczasem prowadzone od lat osiemdziesiątych XX w.
nowe badania nad witaminą D dowodzą, iż pełni ona doniosłą rolę
w regulacji wielu procesów metabolicznych organizmu, a receptory tej
witaminy obecne są w każdej niemal
komórce. Następnym etapem były

Liczne badania wykazują, że ponad 90% Polaków ma
niedobór witaminy D, w tym u 60% deficyt ten określany jest jako ciężki. Stąd wniosek, że nawet osoby
zdrowe powinny uzupełniać ją w postaci doustnej suplementacji.
a dotyczące mieszkańców Europy
Środkowej, w tym Polski. Pracom
owego zespołu przewodniczył wybitny polski znawca tego zagadnienia
dr n. med. Paweł Płudowski.
W ponad 65 tys. publikacji naukowych (wg PubMed), jakie ukazały się ostatnio w literaturze medycz-

badania nad związkiem niedoboru
witaminy D z występowaniem wielu
chorób (patrz tab. 1).
Dla przykładu – w literaturze
naukowej znaczenie witaminy D
w rozwoju chorób układu krążenia
opisano w 4321 artykułach, rozwoju
nowotworów – 8642, chorób auto-

Tab. 1. Lista schorzeń zależnych od niedoboru witaminy D
wyszczególnionych do tej pory w literaturze medycznej:
•• Osteoporoza, krzywica, złamania kości
•• Astma i inne choroby o podłożu alergicznym
•• Infekcje, zwłaszcza układu oddechowego
•• Choroby cywilizacyjne – cukrzyca, nadciśnienie, choroby na podłożu
miażdżycy, jak np. choroba wieńcowa
•• Choroby na podłożu autoimmunologicznym, w tym reumatoidalne zapalenie stawów
•• Nowotwory, głównie sutka, jelita grubego, żołądka
•• Choroby neurodegeneracyjne – Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie
rozsiane
•• Depresje
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immunologicznych – 2376, alergii –
1144, astmy – 600, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – 206 (dane
z 11.2015 r.).
Oczywiście, deficyt witaminy D
nie grozi nagłą śmiercią, ale ryzyko
rozwoju wielu związanych z tym
schorzeń, zwłaszcza chorób cywilizacyjnych, w sposób istotny rośnie.
Jakkolwiek świadomość roli witaminy D coraz wyraźniej odzwierciedla
się w publikacjach, nie tylko ściśle
naukowych, to jednak wielu z nas
do tych „rewelacji” odnosi się sceptycznie. Instynktownie buntujemy
się przeciw suplementacji, uważając, że wszystkie witaminy można
uzyskać z diety. Prawda jest jednak
taka, że właśnie tej jednej witaminy
w wystarczającej ilości z diety nie
uzyskamy, czego byśmy nie jedli.
I choć słusznie kwestionuje się nadużywanie sztucznych suplementów
witaminowych, to jednak witamina D wydaje się być tu wyjątkiem.
W Polsce ze względu na położenie geograficzne ekspozycja na
słońce jest zdecydowanie niewystarczająca, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i wczesnowiosennym.
Od dawna wiadomo, że 80% naturalnie dostarczanej organizmowi
witaminy D odbywa się w trakcie
jej syntezy w skórze. Tylko pozostałe 20% uzyskuje się z diety – tłuste
ryby, żółtka jaj, mleko. Jest to jednak
zdecydowanie za mało, zwłaszcza
jeśli weźmie się pod uwagę styl życia współczesnego Polaka – nawet
w miesiącach letnich przeciętny Kowalski kontakt ze słońcem ma sporadyczny, gdyż pracuje w zamkniętych pomieszczeniach i wszędzie
jeździ samochodem. Tymczasem
ocenia się, że dla uzyskania właściwej dawki witaminy D z biosyntezy
skórnej, bez konieczności dodatkowej suplementacji, konieczny byłby

medycyna

codzienny 15–20 minutowy pobyt
na słońcu (patrz tab. 2).
U wielu osób potrzeba wystawiania się na słońce budzi wątpliwości, co wiąże się z obawą ryzyka
nowotworów skóry, przed którymi
tak często ostrzegają dermatolodzy.
Obawy te nie wydają się jednak
racjonalne, zważywszy, że nie chodzi tu o „kąpiele słoneczne”, czyli
wielogodzinne plażowanie z eksponowaniem dużej powierzchni ciała.
Dodatkowe wątpliwości związane
z suplementacją witaminy D może
przynosić obawa przed jej przedawkowaniem. Trzeba jednak wyraźnie
stwierdzić, że obawy te z reguły są
nieuzasadnione i opierają się na
nieaktualnych już poglądach. Ustalony w 2010 r. przez Amerykański
Instytut Medycyny (Institute of Medicine’s Food and Nutrition Board)
górny limit dziennej dawki preparatu doustnego, dopuszczalny do
stosowania bez nadzoru lekarza,
wynosi obecnie 4000 UI (jednostek
międzynarodowych).
Wymieniony wyżej międzynarodowy zespół ekspertów opracował
szczegółowe zalecenia dotyczące
prawidłowego dawkowania witaminy D w postaci preparatów doustnych, z uwzględnieniem m.in. wieku
i wagi ciała:
•• dzieci od 1. roku życia i młodzież
do 18. roku życia powinny przyjmować – zależnie od masy ciała –
600–1000 UI dziennie we wszystkich porach roku, prócz lata. Jeśli
jednak w miesiącach letnich nie
jest zapewniona odpowiednia eks-

pozycja skóry na słońce, to przez
cały rok;
•• dawki dla osób dorosłych zostały
wyznaczone – zależnie od masy
ciała – na 800–2000 UI przez cały
rok, jeśli od kwietnia do września
nie jest zapewniona odpowiednia
synteza skórna;
•• u ciężarnych suplementacja witaminą D w dawkach 1500–2000 UI
powinna się rozpocząć nie później
niż od drugiego trymestru ciąży.
W przypadku osób otyłych zapotrzebowanie na witaminę D jest
większe, gdyż nadmierna podskórna tkanka tłuszczowa wiąże ją, nie
dopuszczając do jej działania biologicznego. Z tych względów osobom
otyłym zaleca się dwukrotnie wyższe dawki niż ludziom o masie ciała
prawidłowej.
Podobny problem dotyczy osób
o ciemnej karnacji (pigment skórny zatrzymuje promienie słoneczne
UV) oraz osób starszych, po 65 r. ż.,
u których synteza skórna jest mało
efektywna. W takich przypadkach
witaminę D należy uzupełniać albo
poprzez dłuższą ekspozycję na słońcu, albo zażywając ją w formie preparatów doustnych przez cały rok.
Rekomendacje te dotyczą osób
zdrowych, a stosowanie zalecanych
u nich dawek nie wymaga badania
poziomu witaminy D w surowicy
krwi. Jeśli ktoś ma możliwość skorzystania z takich badań (pełnopłatne, ok. 50 zł), to oczywiście bardzo
dobrze jest je wykonać, wiedza
o stanie zaopatrzenia organizmu
w witaminę D umożliwia bowiem

Tab. 2. Jak uzyskać właściwą dawkę witaminy D
z krótkiej ekspozycji na słońce:
•• odsłonięta część skóry powinna stanowić minimum 18% jej powierzchni (np. odsłonięte przedramiona i nogi),
•• skóra nie powinna być pokryta kremem z filtrem,
•• pobyt na słońcu winien się odbywać w godzinach największego nasłonecznienia (między 10.00 a 15.00), w miesiącach od końca kwietnia
do początku września,
•• dzień nie może być pochmurny.

lepsze dostosowanie dawki, a więc
im większy deficyt, tym dawka powinna być większa. Za optymalne
uznaje się stężenie witaminy D we
krwi od 35 do 50 nanogramów na
mililitr, deficyt to poniżej 20.
W swoich rekomendacjach
międzynarodowy zespół ekspertów
zaleca, by oznaczenie poziomu witaminy D wykonywać u ciężarnych,
a także u osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, takimi jak
m.in. przewlekła choroba nerek,
choroby alergiczne, choroby autoimmunologiczne czy przewlekła terapia steroidami (por. tab. 1).
Jeśli witamina D jest tak ważna, to powstaje pytanie, dlaczego tak
niewiele o tym wiemy? Po pierwsze
dlatego, że efekty jej niedoboru nie
są aż tak ewidentne, jak np. przy
niedoborze jodu, którego deficyt wywołuje wole tarczycowe oraz szereg
innych typowych symptomów. Po
drugie – dobra reklama wymaga dużych nakładów finansowych. Brak
zainteresowania ze strony przemysłu farmaceutycznego spowodowany jest tym, że witamina D jest tania
i zysk z jej sprzedaży jest niewielki.

Jaki preparat wybrać?
W aptekach dostępnych jest
wiele preparatów witaminy D, część
z nich sprzedawana jest na receptę,
ponieważ przeszły badania kliniczne, inne w postaci suplementów
diety. Z dobrym skutkiem można
stosować suplementy pochodzące
od renomowanych wytwórców, zalicza się do nich np. D-Vitum Forte
4000 UI, produkowana przez dobrą, polską firmę. Preparat jest tani
(ok. 18 zł za 60 kapsułek), wygodny
w stosowaniu – można go zażywać
niezależnie od posiłków, przy czym
średnia zalecana dawka to 1 kapsułka co drugi dzień.
Br. Błażej Kozłowski OH
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ziołolecznictwo

Pokrzywa (Urtica
dioica L) niedoceniana
przyjaciółka człowieka
Kilka słów opisu
Pokrzywa to roślina wieloletnia,
trudna do wyplenienia, dwupienna,
tworząca rozłogi, którymi rozprzestrzenia się wszędzie tam, gdzie
ziemia jest bogata w azot. Lubi miejsca zacienione i wilgotne, zgliszcza,
rumowiska starych domostw, rowy,
potoki. Dorasta nawet do 1,5 m wysokości. Pędy nadziemne pokryte są
parzącymi włoskami wypełnionymi
kwasem mrówkowym i histaminą.
Liście równolegle ułożone, podługowato-jajowate lub szeroko-lancetowate, kwiatostany wydłużone,
zwisające, żółto-zielone; kwitnie od
czerwca do października. Owocem
jest orzeszek. Surowcem leczniczym jest cała roślina, od korzenia
po owoc, oraz sok ze świeżej rośliny.
Jej szerokie zastosowanie lecznicze
znane było już w starożytnej medycynie Chin, Macedonii, Grecji, Rzymu – i tak jest do dnia dzisiejszego.
Łodyga i liście zawierają witaminę C – 100–270 mg/100 g, karo-
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ten – do 20 mg, chlorofil alfa i beta
– 2,5–5%, ksantofil – 0,12%, fitochinony, czyli witaminę K – 0,64%,
sole mineralne: dużo żelaza, wapnia, krzemu, manganu, magnezu,
potasu, fosforu i miedzi, a ponadto
acetylocholinę, ryboflawinę, kwas
pantotenowy, tiaminę, pirydoksynę,
histaminę, kwas mrówkowy, kwas
krzemowy, krzemionkę, 2-metyloheptenol, antofen, acetofenon,
garbniki, kwas glicerowy i glikolowy, flawonoidy, kwas foliowy i wiele
innych.

Nieco o historii
W historii fitofarmacji wielu botaników, biologów i medyków opisywało i analizowało zastosowanie pokrzywy zwyczajnej
w lecznictwie. I tak św. Hildegarda
z Bingen (1098–1179) podkreślała
skuteczność stosowania pokrzywy
w leczeniu niepłodności niewiast,
wskazywała
przeciwkrwotoczne działanie korzenia, który także działa łagodząco na obstrukcję
u dzieci, a utarty z miodem zalecała do smarowania na piękną
cerę. Uważała, że świeża pokrzywa
„oczyszcza żołądek i usuwa z niego
śluz”, zaś „wywar z pokrzywy pomaga przeciw zanikowi pamięci”.
Duchowny luterański Hieronymus
Bock (1498–1554), botanik, opisywał pokrzywę jako środek przeciw
wzdęciowy, pobudzający płciowo,
moczopędny, skuteczny przy puchlinie wodnej. Zalecał pokrzywę
w leczeniu ran, wrzodów żołądka i w dolegliwościach śledziony.
Andreas Osiander (1498–1552),
niemiecki teolog, działacz reformacyjny, podawał, że w tradycyj-

nej medycynie ludowej pokrzywa
była i jest popularnym środkiem
przeciwreumatycznym („biczowanie chorych części ciała”), a Pietro
Andrea Mattioli (1501–1578), włoski botanik i lekarz, zauważył, że
pokrzywa zapobiega powstawaniu
kamieni i piasku moczowego. Polski lekarz i homeopata dr Augustyn
Czarnowski (1861–1934) w swoim
zielniku z 1905 r. pisał, że pokrzywa „pędzi mocz, przeczyszcza krew,
uchyla gorączkę” i dalej, że „napar
z liści (także ziela suszonego) pije
się od zaflegmienia piersi, żołądka,
krwawic, plucia krwią, zbyt obfitego miesiączkowania, krwawej biegunki, żółtaczki, wodnej puchliny,
zimnicy, i przeciw przewłocznym
cierpieniom skórnym”.
O leczniczym działaniu pokrzywy pisali także inni – że jest
skuteczna jako środek odtruwający,
czyszczący krew, przeciwkamiczy,
przy dolegliwościach żołądkowych,
hemoroidach i astmie, że działa
przeciwbiegunkowo, wykrztuśnie,
mlekopędnie i moczopędnie. Podkreślano, że zawarte w niej minerały, takie jak żelazo, mangan, magnez, krzem, potas, wapń, są dobrze
przyswajalne, wspomagają działanie
krwiotwórcze, przeciwkrwotoczne,
aktywizują czynności wydzielnicze
błon śluzowych przewodu pokarmowego, wzmagają tym samym trawienie i osłaniają przewód pokarmowy.
Do celów leczniczych stosowano
wszystkie części morfologiczne pokrzywy – ziele oraz korzeń z kłączami pokrzywy (Herba et Rhizoma
cum radicibus Urticae).

ziołolecznictwo

Pokrzywa w ziołolecznictwie
bonifratrów
W ziołolecznictwie bonifratrów
wykorzystuje się tylko ziele i korzeń
pokrzywy. Uważa się, że najlepsze
działanie ma pokrzywa majowa –
zawiera najwięcej witamin i ma lepsze walory smakowe. Letnia i jesienna mają więcej krzemionki, a łodygi
mocniejsze włókna, które dawniej
stosowane były zamiennie z włóknami lnu do wytwarzania płótna.
Korzenie i kłącza pozyskujemy wiosną lub jesienią. Ziele pokrzywy jest
składnikiem większości mieszanek
ziołowych o działaniu przeciwreumatycznym, przeciwartretycznym,
metabolicznym i dermatologicznym.
Pokrzywę łączy się z innymi ziołami,
które wzmacniają jej działanie – moczopędne, przeciwobrzękowe, przeciwkamicze,
przeciwkrwotoczne,
przeciwmiażdżycowe, odtruwające,
pobudzające krążenie krwi, a także
obniżające we krwi poziom glukozy.
Dzięki zawartości minerałów, w tym
żelaza, pokrzywa działa krwiotwórczo, poprawia poziom hemoglobiny,
a zawarty w niej krzem wpływa korzystnie na paznokcie i włosy.
Połączenie pokrzywy z rdestem
ostrogorzkim, rdestem ptasim, połonicznikiem, skrzypem, borówką
brusznicą, lubczykiem, pietruszką, brzozą, nawłocią, brusznicą
i perzem zmniejsza stany zapalne
nerek i dróg moczowych, oczyszcza
nerki z piasku, zapobiega tworzeniu
się kamieni moczowych. Połączona z cykorią zielem i korzeniem,
rumiankiem, różą, dziurawcem
i krwawnikiem poprawia morfologię krwi, połączona zaś z ziołami
wątrobowymi, takimi jak mniszek,
ostropest, srebrnik, karczoch, drapacz, tysiącznik, dymnica i mięta
poprawia trawienie i wchłanianie jelitowe, a tym samym usprawnia perystaltykę jelit. Przy dolegliwościach
ze strony dróg oddechowych i zatok
lub gdy nie możemy pozbyć się pozostałości po zimowych infekcjach,
należy łączyć pokrzywę z takimi zio-

łami, jak tymianek macierzanka, porost islandzki, lipa, podbiał, sosna,
poziewnik i ślaz. Mieszanka ta działa pobudzająco na oczyszczanie się
nabłonka oddechowego, zapobiega
wybroczynom krwawym w drzewie
oskrzelowym, likwiduje suchy kaszel, wspomaga oczyszczanie zatok
obocznych nosa.
Stosując korzeń i kłącze należy pamiętać, że wpływa on na gospodarkę hormonalną u mężczyzn,
zapobiegając przerostowi i stanom
zapalnym gruczołu krokowego. Korzeń pokrzywy łączony z ziołami,
takimi jak mniszek, cykoria, krwawnik, fasola, perz i dziurawiec, poprawia trawienie i przemianę materii,
a także obniża poziom cholesterolu, lipidów i glukozy we krwi. Jako
surowiec czyszczący krew poprawia
ogólny stan zdrowia osób cierpiących na choroby reumatyczne i metabolityczne.
Zewnętrznie stosujemy pokrzywę samą lub jako mieszankę z łopianem, szałwią, babką, chabrem, nagietkiem i innymi ziołami w postaci
naparów, hydrolatów, maceratów,
szamponów czy pomad do leczenia
chorób skóry oraz w dermokosmetykach. Zarówno sama pokrzywa,
jak i w połączeniu z innymi ziołami
działa zewnętrznie przeciwłojotokowo, przeciwtrądzikowo i przeciwłupieżowo, pobudza ukrwienie skóry głowy, a tym samym wzmacnia
cebulki włosów i oczyszcza skórę.
Do regeneracji skóry, wyprysków,
owrzodzeń, ran i zmian trądzikowych możemy stosować sok z pokrzywy w postaci okładów i do przemywania skóry. W leczeniu żylaków
kończyn dolnych i hemoroidów łączymy pokrzywę z kasztanowcem,
krwawnikiem, fiołkiem, serdecznikiem, arniką, jarzębiną, rdestem
ptasim. Ogólnie biorąc – picie soku
czy spożywanie pokrzywy zalecane
jest, jako uzupełnienie diety oraz
jako uzupełnienie terapii farmakologicznych w anemii, chorobach
kobiecych, dermatozach, chemiote-

rapii, reumatologii, a także przy dolegliwościach dróg moczowych.

Kilka mieszanek z pokrzywą
Rp. Mieszanka wileńska stosowana w leczeniu żylaków odbytu
Rdest ostrogorzki ziele 1 cz.,
Rdest ptasi ziele 1 cz., Bobrek trójlistkowy liść 1 cz., Cykoria podróżnik ziele 1 cz., Cykoria podróżnik
korzeń 1 cz., Kasztanowiec zwyczajny kora 2 cz., Pokrzywa zwyczajna
liść 2 cz., Skrzyp polny ziele 2 cz.,
Tasznik pospolity ziele 2 cz., Jarząb
pospolity owoc 2 cz., Kasztanowiec
zwyczajny owoc 2 cz., Krwawnik pospolity ziele 3 cz. Zioła w proporcji
2 łyżki na 2 szklanki wody gotować
2 minuty, odstawić na 20–30 minut,
pić na czczo przed posiłkiem 3 razy
dziennie po ½ szklanki.
Rp. Mieszanka wileńska stosowana w leczeniu schorzeń wątroby
Pięciornik gęsi ziele 1 cz.,
Rdest ostrogorzki ziele 1 cz., Mięta
pieprzowa liść 2 cz., Babka lancetowata liść 2 cz., Skrzyp polny ziele
2 cz., Pokrzywa zwyczajna liść 2 cz.,
Rdest ptasi ziele 3 cz., Dziurawiec
zwyczajny ziele 3 cz., Ostropest plamisty owoc 4 cz. Zioła w proporcji
2 łyżki na 2 szklanki wody gotować
2 minuty, odstawić na 20–30 minut,
pić na czczo przed posiłkiem 3 razy
dziennie po ½ szklanki.

Podsumowanie
Pokrzywa zwyczajna (Urticae
dioica) jest zielem o szerokim spektrum działania. Działa wspomagająco w leczeniu wielu przewlekłych
zespołów chorobowych. Możliwość
stosowania jej pojedynczo oraz
w mieszankach pozwala uzyskać synergizm w działaniu ziela lub korzenia pokrzywy.
Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu pokrzywy w terapii zawsze jednak należy poradzić się
lekarza prowadzącego, czy nie ma
przeciwwskazań.
Br. Jan z Dukli OH
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Hospicyjna akwaforta
„Sztuka pomagania” – taki tytuł nosiła wystawa
stworzona przez podopiecznych Hospicjum Św. Jana
Bożego we Wrocławiu, którzy chcieli pomóc małym pacjentom Fundacji Hospicjum Dziecięce. 30 grafik naszych pacjentów można było oglądać w kwietniu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Pracownia Terapii Zajęciowej jest najbardziej kolorowym miejscem w działającym od ponad 15 lat bonifraterskim Hospicjum. Dla większości Autorów były
to nie tylko pierwsze prace wykonane techniką akwaforty, ale najczęściej pierwsze w ogóle obrazki tworzone w tzw. „dorosłym życiu”. Z pozoru są proste – kwiat,
niedźwiedź, koń na polanie – kryją w sobie jednak wiele
tajemnic…
A przede wszystkim – czy nie jest tak, że życie składa się z takich prostych obrazków, klocków, z których
czasem – niestety – budujemy babilońskie wieże?
Jak mija czas pacjenta hospicjum, dowiedzieć się
można chyba tylko będąc pacjentem… Nasi Autorzy –
jak widać – każdej chwili chcieli nadać jak najwięcej
sensu. Odwzorowywanie wymyślonego przez siebie obrazka na pokrytej woskiem miedzianej płytce wymagało
skupienia, cierpliwości, pokonywania złego samopoczucia. Rysa za rysą – by pomóc. Czy nie podobnie jak
u Jana Bożego – ojca naszego Zakonu, który nawoływał
w hiszpańskiej Grenadzie: „Bracia czyńcie dobro!”

A może kwiaty, sowy, koty i bobry pomagały oderwać się od tego, co nieznane a nieuniknione? Podczas
ich kreślenia znikały inne problemy.
A może to wspomnienia ze spacerów po lesie, wakacji u babci, truskawek w Milanówku, rysunku najstarszego syna?
„Radości pisania, możność utrwalania, zemsta ręki
śmiertelnej”– pisze Noblistka. Rysa za rysą na miedzianej płytce pojawiało się świadectwo istnienia Kogoś
z nas. ARS LONGA…
Za kształtami odbitymi na dusznickim papierze widzimy twarze ich Autorów – Pani Jadwiga, Pani Cecylia,
Pani Danuta… Pewnie uśmiechają się do nas, dokładnie
już wiedząc, czyje oczy spoglądać będą na ich dzieła.
Sztuką jest pomagać innym, samemu potrzebując
pomocy.
Sztuką jest żyć dobrze i sztuką jest pięknie umierać…
Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym
możliwe było stworzenie tej wyjątkowej wystawy. Tworzące ją grafiki zostały sprzedane na aukcji, uzyskane
zaś środki (blisko 10 tys. zł) przekazane zostały na rzecz
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Br. Łukasz Dmowski OH

Franciszek Wronka, Delfin

Jadwiga Leśniak, Flaming

Franciszek Wronka, Koń

Danuta Bukowska, Pies z motylem
Pan Andrzej, Widok ze słońcem
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VII Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją
Tematem przewodnim kolejnych Bonifraterskich
Spotkań z Rehabilitacją organizowanych przez Centrum
Rehabilitacji w Marysinie-Piaskach 4 marca br. były
„Nowoczesne terapie zaburzeń funkcji poznawczych”.
Honorowy patronat nad konferencją objęły: Polskie
Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Neurorehabilitacji, Oddział Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Oddziały
w Poznaniu i Lesznie. Patronat medialny nad Konferencją sprawowała „Rehabilitacja w Praktyce”.
Wykład wprowadzający „Rola czynników neurotroficznych w leczeniu zaburzeń poznawczych” wygłosił
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzupełnieniem
tego wystąpienia był wykład dr. hab. n. med. Macieja
Świata, ordynatora Oddziału Neurologicznego Szpitala
Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku, dotyczący „Zaburzeń
przewodnictwa glutaminergicznego u pacjentów z udarami i urazami mózgu”. Wykład kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Piaskach dr n. med.
Katarzyny Hojan pt. „W jaki sposób ćwiczenia fizyczne
wpływają na procesy poznawcze?” zamknął pierwszą
część konferencji.

Część drugą rozpoczęło wystąpienie prof. dr. hab.
Pawła Izdebskiego, kierownika Zakładu Psychologii
Ogólnej i Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii
UKW w Bydgoszczy pt. „Trening kognitywny jako metoda wspomagania osób z deficytami poznawczymi. Założenia i realizacja projektu GRADYS”.
Praktyczne zastosowanie systemu C-Eye przedstawili dr inż. Bartosz Kunka z AssisTech Sp. z o.o.
z Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz
mgr Agnieszka Kwiatkowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Pierwsza prezentacja dotyczyła tematu: „C-Eye – ocena
stanu neurologicznego i systemu funkcji poznawczych
poprzez kanał wzrokowy”, druga natomiast: „Zastosowania systemu C-Eye w diagnostyce i terapii osób z obniżoną świadomością wybudzonych ze śpiączki”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
prowadzone przez dr. inż. Bartosza Kunkę, mgr Agnieszkę Kwiatkowską i Tomasza Szwejera.
Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie, stała
się też okazją do wymiany poglądów i dyskusji między
przedstawicielami zawodów medycznych i niemedycznych z różnych regionów Polski, zainteresowanych nowościami w terapii zaburzeń funkcji poznawczych.
Berenika Wruk, fot. br. Seweryn

Odpust w Iwoniczu
„Gdybyśmy pamiętali o Bożym Miłosierdziu to
nie ustawalibyśmy w czynieniu dobra” – mówił św. Jan
Boży. W tym roku uroczystości odpustowe w Iwoniczu
poprzedziła 9-dniowa Nowenna, czas refleksji i wspólnej
modlitwy. 8 marca w dzień patronalnego wspomnienia
założyciela Zakonu Bonifratrów uroczystą Mszę św. odprawił ks. Bogdan Nitka, proboszcz parafii w Iwoniczu
Zdroju, w asyście ks. dziekana Kazimierza Giery, proboszcza parafii w Iwoniczu, oraz ks. Henryka Molendy,
kapelana naszego Domu. Nabożeństwo w kaplicy zakończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do św. Jana Bożego, uroczyste Te Deum oraz możliwość ucałowania relikwii Świętego.
W tym dniu chcieliśmy w sposób szczególny poczuć, że tworzymy jedną wspólnotę i że tym, co nas
łączy, jest charyzmat św. Jana Bożego. Okazją do tego
był zarówno uroczysty obiad, jak i przygotowana przez
jedną z opiekunek prezentacja o życiu i misji wielkiego
Świętego, o jego gorliwości w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Mieszkańcy mieli za zadanie uważnie
słuchać historii, gdyż po prezentacji został zorganizowany konkurs. Wszyscy chętnie zgłaszali się do odpowie-

dzi, zaskakując nas świetną znajomością życia św. Jana
Bożego. Dla wszystkich biorących udział w konkursie
przewidziano nagrody.
Uroczystości odpustowe pozwoliły nam przeżywać
i zrozumieć, jak wiele zyskujemy dzieląc się swoim czasem i zaangażowaniem z innymi. Po raz kolejny przybliżyliśmy też sobie postać św. Jana Bożego. Zakończyliśmy
świętowanie napełnieni nową energią, radością oraz
chęcią pomagania, które są tak niezbędne na drodze realizacji szpitalnictwa.
Joanna Stanisz
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II Marsz Godności – Konary 2016
Podobnie jak w roku ubiegłym – 5 maja, w Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, odbył się zorganizowany przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną Marsz Godności, w którym
udział wzięły obie sąsiadujące z nami gminy – Mogilany i Świątniki Górne. Przed rokiem postanowiliśmy,
że Marsz Godności stanie się naszą wspólną tradycją –
i tak też się stało.
Wspólnie z przedstawicielami obu samorządów,
dziećmi i młodzieżą z okolicznych szkół podstawowych
i gimnazjów przeszliśmy w barwnym pochodzie najpierw z kościoła parafialnego w Świątnikach Górnych
pod Radę Miasta i Gminy, potem do Mogilan, pod tamtejszy kościół parafialny, by wreszcie dojść do mogilańskiego Dworu, gdzie w obecności władz gminy i zaproszonych gości, w tym posłów na Sejm RP, nastąpiło
uroczyste odczytanie Praw Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Przez całą drogę towarzyszyły nam transparenty z hasłami „Jesteśmy równi”, „Patrzmy na sie-
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bie sercem”, „Razem łatwiej”, wykonane zarówno przez
podopiecznych i terapeutów z Fundacji, jak też przez
dzieci i młodzież szkolną. Podobnie jak w roku ubiegłym
pochód prowadziła grupa husarzy na koniach. Szczególną zaś atrakcją była obecność przedstawicieli Zespołu
Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” z Wydziału Leśnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy grą na
rogach myśliwskich uświetniali poszczególne punkty
programu. Po zakończonym marszu udaliśmy się na integracyjny piknik, który odbył się na terenie Fundacji.
Zwieńczeniem tegorocznego spotkania było zorganizowane przez Fundację seminarium poświęcone
prawom osób z niepełnosprawnością, które odbyło się
w gościnnych progach Urzędu Gminy Mogilany. Wśród
prelegentów byli – Bogdan Dąsal, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych,
dr Karol Bidziński z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Aleksander Waszkielewicz z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego oraz Natalia Gębka,
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koordynator projektu z Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. W seminarium uczestniczyli nie
tylko praktycy – terapeuci, psychologowie, pracownicy
Biur Osób Niepełnosprawnych z krakowskich uczelni,
ale także teoretycy badający sytuację osób z niepełnosprawnością w Polsce i na świecie.
To niezwykle ciekawe spotkanie profesjonalistów
zajmujących się wdrażaniem w Polsce Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych pokazało, ile jeszcze potrzeba będzie pracy, aby potrzeby osób z niepełnosprawnością były zauważane, aby znikały wobec nich
bariery nie tylko architektoniczne, ale przede wszystkim
kulturowe i mentalne.
Seminarium było częścią realizowanego przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną międzynarodowego
projektu Erasmus + „Lights on rights”, promującego realizację Konwencji ONZ. Partnerami projektu są ośrodki z Hiszpanii, Węgier, Słowenii i Szwecji.
Katarzyna Wojtanowicz
Fot. Paweł Gawęda, Piotr Filipowski

Niezwykłe
odwiedziny
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna 23 kwietnia
br. gościła w Konarach pana Li Liguo, ministra spraw
cywilnych Chin, który wraz towarzyszącą mu delegacją
w trakcie dwudniowej wizyty w Małopolsce odwiedził
naszą Fundację. Goście zapoznali się z naszą działalnością, zwiedzili Dom Pomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także pozostałe nasze jednostki terapeutyczne,
poznali zasady funkcjonowania organizacji pozarządowej oraz współpracy z administracją samorządową
i rządową. Delegacji z Chin towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie z dyrektor ROPS panią Wiolettą Wilimską.
Goście nie szczędzili ciepłych słów na temat naszej
działalności, realizacji naszej misji oraz kompleksowych
kierunków działania w obszarze pomocy i reintegracji
społecznej. Cała nasza bonifraterska wspólnota czuła
się bardzo zaszczycona wizytą tak znamienitych gości.
Katarzyna Wojtanowicz
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Pomidory

– skarb lata

Nie ma chyba wśród warzyw i owoców produktu, który miałby w sobie tak duży potencjał kulinarny
i zdrowotny jak pomidor. Jego wartości odżywcze i niezwykle atrakcyjny smak sprawiają, że jest jednym z najpopularniejszych warzyw na świecie. Na nasz kontynent
pomidory trafiły po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba i przez stulecia uważane były za roślinę trującą, uprawianą jedynie dla ozdobnych, nietypowych, nieco egzotycznych kwiatów. Dzisiaj bez pomidorów trudno
wyobrazić sobie współczesną kuchnię.
Zacznijmy jednak od walorów odżywczych. Pomidory to samo zdrowie. Znajdziemy w nich witaminy A,
C, K, E, B3, B6, kwas foliowy i biotynę. Wśród składników mineralnych obok magnezu, miedzi i manganu
najwyraźniej zaznacza się potas – pierwiastek odpowiedzialny m.in. za prawidłową pracę serca i mięśni, dobrą
koncentrację i właściwe ciśnienie krwi.
Największą jednak wartość zdrowotną pomidora
zawdzięczamy likopenowi – substancji o silnych właściwościach przeciwutleniających, chroniących organizm przed chorobami serca i nowotworami. Likopen
należy do grupy karotenoidów, tj. czerwonych barwników roślinnych. Udowodniono, iż znacznie zmniejsza
on ryzyko wystąpienia raka prostaty u mężczyzn oraz
raka piersi i szyjki macicy u kobiet. Istotną rolę odgrywa również w profilaktyce miażdżycy, zawału mięśnia
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sercowego, chorób oczu oraz starzenia się skóry. Jego
przyswajalność wzrasta w wyniku obróbki termicznej
oraz w obecności tłuszczu. Okazuje się, że najwięcej
likopenu zawierają produkty powstałe z pomidorów
przetworzonych, poddanych obróbce termicznej, takie
jak koncentrat, ketchup, suszone pomidory czy sok pomidorowy. Pamiętajmy jednak, by kupując przetwory
z pomidorów, zwrócić uwagę na skład zamieszczony na
etykiecie wskazujący na procentową zawartość produktu. Niestety, w niektórych z nich zawartość pomidorów
jest niewielka, co bezpośrednio przekłada się na ilość
likopenu. Dlatego najlepiej samodzielnie przygotowywać przetwory z pomidorów, mamy wtedy pewność, że
nie zawierają sztucznych dodatków i niepotrzebnych
zagęstników. Pomidory zalecane są w codziennej diecie
również ze względu na ich niską wartość energetyczną
i wysoką zawartość błonnika, co przeciwdziała otyłości.
Z botanicznego punktu widzenia pomidor jest owocem. Jednak ze względu na jego zastosowanie i smak powszechnie uznawany jest za warzywo, co już w 1893 r.
potwierdził sąd w Stanach Zjednoczonych, regulując tę
kwestię w prawie podatkowym. Pomidory w ciepłym
klimacie są byliną. W naszych warunkach, ze względu
na mroźną zimę, uprawiane są jako roślina jednoroczna.
Sadzi się je do gruntu z tzw. rozsad, czyli młodych roślin
uzyskanych po wysianiu nasion. Mogą być uprawiane

ciekawostki żywieniowe

w warunkach szklarniowych lub tradycyjnie, w gruncie.
Choć obecnie dostępne są w sklepach praktycznie przez
cały rok, to prawdziwe ich walory możemy posmakować jedynie w sezonie letnim, kiedy rosną i dojrzewają
w pełnym słońcu – świeżo zerwane z krzaka mają prawdziwie niepowtarzalny smak i aromat.
Dojrzałe pomidory doskonale komponują się ze
świeżą bazylią i mozzarellą. Dobrze jest skropić je odrobiną oliwy lub oleju, zwiększymy w ten sposób przyswajalność zawartych w nich witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach oraz cennego likopenu. Pomidorów nie
powinno się łączyć ze świeżym ogórkiem, ponieważ
zawarty w nim enzym askorbinaza rozkłada witaminę
C. Jeśli jednak dodamy do surówki soku z cytryny lub
octu albo też użyjemy ogórka kiszonego, witamina C nie
będzie zagrożona, gdyż środowisko kwaśne unieczynnia
ten enzym. Nie należy jeść pomidorów zielonych, gdyż
zawierają w swym składzie toksyczną substancję zwaną
tomatyną, która powoduje dolegliwości ze strony układu

Pomidory w słoikach

pokarmowego. Szkodliwe działanie tomatyny częściowo
neutralizowane jest przez gotowanie, smażenie lub dodawanie octu, np. w przypadku marynat.
Pomidor to jeden z nielicznych produktów roślinnych zyskujących po przetworzeniu i obróbce termicznej nie tylko ze względu na wspomnianą wcześniej zawartość likopenu, ale także bardzo atrakcyjne walory
smakowe uzyskanych z ich dodatkiem potraw. Mało kto
nie lubi domowej zupy pomidorowej czy włoskich dań,
takich jak makaron z sosem pomidorowym czy lazania.
Niezwykle smaczne i zdrowe są także suszone pomidory, które stanowią doskonały dodatek do różnego rodzaju sałatek, surówek, zup, pizzy czy dań z makaronem.
Idealnie komponują się ze szpinakiem i czosnkiem. To
połączenie wykorzystuje się np. w farszach do pierogów
i naleśników czy też do potraw mięsnych i rybnych.
Kupując pomidory, wybierajmy dojrzałe, mocno
czerwone i pachnące. Najlepiej kupować je nie w supermarkecie lecz na straganie, tam bowiem mamy największą szansę kupić świeży i naturalny produkt. Pamiętajmy, aby pomidorów nie przechowywać w lodówce, gdyż
panująca w niej niska temperatura niszczy ich strukturę, przez co szybciej ulegają przebarwieniom i zepsuciu.
Właśnie teraz, na początku lata zaczyna się najlepszy pomidorowy sezon. Korzystajmy z tego, jedzmy jak
najwięcej pomidorów, bo tylko teraz mamy szansę delektować się ich prawdziwym, naturalnym, słonecznym
smakiem. Pod koniec lata warto pokusić się o przygotowanie domowych przetworów, które przez cały okres jesienno-zimowy będziemy mogli wykorzystywać do komponowania własnych, zdrowych potraw pomidorowych
– sosów, zup, rozmaitych dań warzywnych. Najprostsze
przepisy są najlepsze. Dlatego poniżej propozycja wykonania zawekowanych, pasteryzowanych całych pomidorów z dodatkiem kamiennej soli, które stanowią doskonałą podstawę do przygotowania wielu aromatycznych
„pomidorowych” dań.
Renata Mikołajek

Aromatyczny sos pomidorowy

Składniki

Składniki

Mocno dojrzałe mięsiste pomidory, najlepiej odmiany lima
o podłużnym kształcie, sól kamienna
Sposób przygotowania

2 półlitrowe słoiki pomidorów, 1główka czosnku, 4 cebule,
oliwa z oliwek, sól kamienna, pieprz, świeża bazylia, makaron

Pomidory należy zalać wrzątkiem i obrać ze skórki, układać
ciasno w słoikach, przesypując poszczególne warstwy solą
kamienną, zakręcić. Słoiki umieścić w garnku z letnią wodą
i pasteryzować od czasu zagotowania się wody w garnku,
tj. około 1 godziny. Takie pomidory stanowią doskonały
składnik wielu potraw, takich jak zupa pomidorowa czy
aromatyczny zdrowy sos do makaronu, na który przepis
poniżej.

Drobno pokrojony czosnek wrzucić na rozgrzaną oliwę
z oliwek, lekko podsmażyć, tak aby nie zrobił się brązowy,
dodać drobno pokrojone cebule. Kiedy cebula się zeszkli,
dodać pomidory i dusić na małym ogniu około godziny dla
uzyskania odpowiedniej konsystencji. Całość doprawić solą
i pieprzem. Sos zmieszać z ugotowanym makaronem i posypać świeżą bazylią.

Sposób przygotowania
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Ks. Prof. Jan Machniak, Jolanta Sosnowska

Apostołowie Bożego Miłosierdzia
Wprowadzenie Kard. Stanisław Dziwisz. Fotografie Adam Bujak
Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2016

Bogato ilustrowany album przedstawia sylwetki i działalność dwóch
wyjątkowych osób, które w decydujący sposób przyczyniły się do ustanowienia i rozpropagowania kultu Miłosierdzia Bożego w świecie. Św. Siostra Faustyna przekazała ludziom przesłanie Jezusa, a św. Jan Paweł II mocą swojego papieskiego urzędu nadał mu oficjalną rangę, potem zaś zawierzył świat
Bożemu Miłosierdziu. Książka to znakomite kompendium wiedzy o Bożym
Miłosierdziu, i to zarówno dla Polaków, jak i cudzoziemców. Zwięźle i jasno
ukazuje istotę i sens Bożego Miłosierdzia oraz dzieje rozprzestrzeniania się
jego czci na całym świecie.
Prezentuje też Kraków jako stolicę kultu Bożego Miłosierdzia i miejsce,
w którym odbędą się Światowe Dni Młodzieży. To także prezentacja Polski
jako kraju o ponadtysiącletniej chrześcijańskiej historii. Teksty zostały zilustrowane wspaniałymi zdjęciami znanego fotografika Adama Bujaka.
Książka w sześciu wersjach językowych – polskiej, angielskiej, niemieckiej, włoskiej, francuskiej i hiszpańskiej – jest oficjalną publikacją na
Światowe Dni Młodzieży, a inicjatorem jej wydania jest metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.
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KURIA
PROWINCJALNA

00-213 Warszawa
ul. Bonifraterska 12
tel.: 22 635 77 17
e-mail: kuria@bonifratrzy.pl
www.bonifratrzy.pl

PROMOTOR POWOŁAŃ

34-500 Zakopane
ul. Krzeptówki 64
tel.: 660 482 635
e-mail: promotor@bonifratrzy.pl
www.facebook.com/brattymoteusz

POSTULAT

93-357 Łódź Chojny
ul. Kosynierów Gdyńskich 61a
tel.: 42 685 51 08
fax: 42 685 51 29
e-mail: postulat@bonifratrzy.pl

nowicjat

43-400 Cieszyn, pl. ks. Londzina 1
tel.: 33 853 50 59
e-mail: nowicjat@bonifratrzy.pl

WROCŁAW

SCHOLASTYKAT

Konwent Bonifratrów pw. Trójcy
Przenajświętszej

50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59
tel.: 71 344 84 74

ŁÓDŹ

CIESZYN

Konwent Bonifratrów pw. Św. Rafała 
Archanioła

43-400 Cieszyn, pl. ks. Londzina 1
tel.: 33 852 05 62, (33) 852 02 68
fax: 33 852 02 68
e-mail: konwentcieszyn@bonifratrzy.pl

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
93-357 Łódź Chojny
ul. Kosynierów Gdyńskich 61A
tel.: 42 685 51 00
fax: 42 685 51 29
e-mail: konwent@bonifratrzy.lodz.pl
www.bonifratrzy.lodz.pl

IWONICZ

PIASKI

Konwent Bonifratrów 
pw. WniebowzięCIA N.M.P.

Konwent Bonifratrów 
pw. Św. Elżbiety Węgierskiej

38-440 Iwonicz, ul. Floriańska 19
tel.: 13 435 05 21, 13 435 13 14
fax: 13 435 05 21
e-mail: bonifratrzy_iwonicz@dps.pl

KATOWICE-BOGUCICE

Konwent Bonifratrów 
pw. Św. Aniołów Stróżów

ul. Ks. Markiefki 87, 40-211 Katowice-Bogucice
tel.: 32 258 95 82
fax: 32 353 00 22
e-mail: konwent@bonifratrzy.katowice.pl
www.bonifratrzy.katowice.pl

KONARY-ZIELONA

Konwent Bonifratrów pw. Św. Józefa

32-040 Świątniki Górne, Konary-Zielona 21
tel./fax: 12 270 40 84
e-mail: konwent@konary.pl

KRAKÓW

Konwent Bonifratrów pw. Trójcy
Przenajświętszej

31-066 Kraków, ul. Krakowska 48
tel.: 12 430 61 22
e-mail: konwent@bonifratrzy.krakow.pl
www.bonifratrzy.krakow.pl

Konwent Bonifratrów pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa

63-820 Piaski, Osiedle Marysin 1
tel.: 65 573 97 37
fax: 65 525 09 78
e-mail: konwent@marysin.com.pl
www.bonifratrzy.marysin.com.pl

PRUDNIK

Konwent Bonifratrów pw. Św. Piotra 
i Pawła

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 8
tel./fax: 77 436 26 05
e-mail: konwentprudnik@bonifratrzy.pl

WARSZAWA

Konwent Bonifratrów 
pw. Św. Ryszarda Pampuri

00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3
tel.: 22 635 64 67, 22 635 68 19
fax: 22 635 65 58
e-mail: przeor@bonifratrzy.warszawa.pl

REKTORAT

Kościół pw. Św. Jana Bożego 
i Św. Andrzeja Apostoła

00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 12
tel.: 22 831 41 40
e-mail: bonifraterska@bonifratrzy.pl

50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59
tel./fax: 71 344 84 74
e-mail: konwentwroclaw@bonifratrzy.pl

ZAKOPANE

Konwent Bonifratrów 
pw. Św. Augustyna

34-500 Zakopane, ul. Krzeptówki 64
tel./fax: 18 207 09 09
e-mail: konwentzakopane@bonifratrzy.pl

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Konwent Bonifratrów pw. Św. Józefa 
Robotnika

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9
skr. poczt. 12
tel./fax: 74 815 54 56
e-mail: zabkowice@bonifratrzy.pl

ZEBRZYDOWICE

Konwent Bonifratrów 
pw. Św. Floriana

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Zebrzydowice 1
tel./fax: 33 876 65 60
e-mail: konwentzebrzydowice@bonifratrzy.pl

DROHOBYCZ

Konwent Bonifratrów pw. Jezusa 
Dobrego Samarytanina

Archidiecezja Lwowska
ul. Iwana Franka nr 53,  82100 Drohobycz,
Ukraina
tel./fax: 00380324433202
e-mail: bonifratry.drohobych@gmail.com

NAZARET

Konwent Bonifratrów pw. Świętej 
Rodziny

Holy Family Hospital
P.O. Box 8,  16100 NAZARET – Israel
tel.: (00972) 46508900
e-mail: Bonifratrzy.Nazaret@gmail.com

