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OD REDAKCJI

Od redakcji

Za nami lato – w tym roku pełne słońca i ciepła, lato bogate w wydarzenia. Wydarzeniami o wymiarze światowym były XXX Igrzyska Olimpijskie
i XIV Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Z tych
pierwszych nasi wrócili niechlubnie – „na tarczy”,
z tych drugich nasi wspaniali niepełnosprawni
przywieźli 36 medali, w tym 9 złotych. Stąd cieszy
ostateczna ratyfikacja w Polsce przyjętej w roku
2006 przez ONZ Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, szeroko omawianej podczas europejskiego Kongresu bonifraterskich współpracowników
w Straubingu.
Tegoroczne lato to także kolejna, 92. już rocznica Cudu nad Wisłą, o którym mamy wieści niejako z pierwszej ręki – pisali o tym krakowscy bonifratrzy na kartach swej Kroniki, i bliższa nam
czasowo – 10. rocznica „Bonifraterskiego Przystanku” Ojca Świętego Jana Pawła II, który tamtego pamiętnego dnia podczas ostatniej swej pielgrzymki do Polski wszystkim polskim bonifratrom,
współpracownikom i chorym udzielił apostolskiego
błogosławieństwa.
Letni czas to także dobra okazja do poznawania nowych osób, ale także osób dobrze nam znanych, na które możemy spojrzeć od innej, nowej
strony. W tym numerze kwartalnika prezentujemy
właśnie takie osoby w nadziei, że owe spotkania
przyniosą nie tylko radość poznania, ale też staną
się okazją do ubogacającej refleksji.
Pożegnaliśmy lato na dożynkach w Zebrzydowicach – przepięknie na tę okazję przystrojonych,
jak zwykle gościnnych i serdecznych, jak zwykle
pełnych radości, ciepła i niezwykłych pomysłów,
realizowanych wspólnie razem, jak w prawdziwej
rodzinie.
A dożynkowy wieniec – wykonany ze zbóż
owoc granatu, symbol bonifraterskiego oddania
drugiemu człowiekowi – ozdobił naszą kwartalnikową okładkę.
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marzenie
Moje

marzenie
się spełniło

Wszystko zaczęło się od książki o nieco prowokacyjnym tytule Droga
ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i w biznesie, której autorem okazał
się Sławomir Lachowski, jedna z najbardziej znaczących postaci w świecie
wielkiej ekonomii, bankowości i zarządzania, twórca mBanku i MultiBanku, człowiek, który odniósł wielki sukces w dziedzinie zwykłym ludziom kojarzącej się raczej ze wszystkim innym niż z etyką i poszanowaniem wartości
podstawowych. Tymczasem w swej książce autor powiada, że właśnie owe
podstawowe wartości, ważne w życiu każdego człowieka na każdym miejscu
pracy, są obowiązujące także w wielkim biznesie i właśnie one gwarantują
prawdziwie stabilny sukces.
Pan Sławomir Lachowski znalazł czas, by przez niespełna dzień być
gościem tegorocznego Bonifraterskiego Spotkania Formacyjnego w Myczkowcach i opowiedzieć o swej drodze, o swoich pasjach i o tym, że prawdziwy sukces wiele kosztuje, wymaga prawdziwie wielkiej pracy. „Marzenia
nie spełniają się za darmo. Moje marzenie się spełniło” – powiedział pan
Lachowski.

Ludzie postrzegają mnie jako
człowieka sukcesu i często pytają
mnie o receptę na sukces. Tautologia: wartości – szczęście – sukces,
jako pojęcia ze sobą ściśle powiązane i od siebie współzależne. Szczęściem jest życie, które trwale zaspokaja w pełni uzasadnione potrzeby
człowieka. Od wielu lat posługuję
się własną definicją szczęścia, jej
treść sprowadza się do chińskiego powiedzenia: „Szczęście to ktoś
do kochania, coś do zrobienia i nadzieja na coś”. Praca jest centralnym
punktem naszego bytu, a co za tym
idzie – źródłem radości i trosk, także
lustrem, w którym odbija się nasze
życie osobiste.
Współcześnie praca, poza znaczeniem egzystencjalnym, nadaje
sens istnieniu, określa styl życia,
rodzaj kontaktów społecznych, status społeczny i pozycję material-
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ną. Ale tylko równowaga pomiędzy
życiem osobistym i zawodowym,
oparta na wartościach, które mają
dla nas znaczenie, zapewnia nam
rzeczywiste poczucie szczęścia
i spełnienie. Dlatego zachęcam, żeby
zatrzymać się w biegu, zadać sobie
trud spojrzenia w głąb samego siebie i spróbować odpowiedzieć sobie
na pytanie – co dla nas w życiu jest
naprawdę ważne, co daje nam prawdziwą satysfakcję, czemu warto poświęcić dużo czasu i wysiłku, z czego nie zrezygnujemy nawet za cenę
awansu zawodowego lub utraty ciekawej relacji z innym człowiekiem.
Uporządkowany
wewnętrzny świat przekonań, idei i wartości
wzmacnia naszą odporność na niepowodzenia, uczy cieszyć się i doceniać małe sukcesy, pozwala lepiej
kontrolować sprawy, na które możemy mieć realny wpływ. Wartości jako

ramy naszych myśli, postaw i zachowań składają się na spójny system, który pozwala nam przetrwać,
a nawet więcej – osiągnąć szczęście
w życiu osobistym oraz sukces i satysfakcję w pracy zawodowej.

W książce Droga ważniejsza
niż cel jest wiele optymizmu, motywacji do działania, bo jestem genetycznym optymistą, ale także dostrzegam w pozytywnym podejściu
do rzeczywistości ważne narzędzie
kształtowania postaw. Sukces nie
jest dziełem przypadku ani szczególnych uzdolnień, ale w największym stopniu rezultatem ciężkiej
pracy. A tutaj optymizm wiele pomaga. Rozwijanie w sobie zainteresowań daje możliwość znalezienia
pasji, doskonalenia i poznawania,
a co za tym idzie – również zadowolenia. Mam wiele zainteresowań
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i kilka pasji. Do najważniejszych należą czytanie i sport. Biegam maratony, wspinam się w wysokich górach.
Bez sportowej pasji byłbym dzisiaj
zupełnie innym człowiekiem. Dzięki
sportowym doświadczeniom wiem,
jak reagować na kryzys i jak zachować pokorę w momencie tryumfu.

Jak znaleźć i określić cel, a więc
to, co wydaje nam się najważniejsze,
dokąd chcemy zmierzać? Kompasem, który wskazuje drogę, jest system wartości i zdolność do refleksji.
Ale nie zapominajmy, że droga jest
ważniejsza niż cel. Umiejętność
dostrzegania pozytywnych przeżyć
na co dzień, celebrowania małych
sukcesów, przezwyciężanie małych
i dużych porażek w przekonaniu,
że każda burza się kończy i jutro zaświeci słońce – wszystko to jest niezwykle ważne.

Jestem głęboko przekonany,
że przestrzeganie wartości pozwala
ludziom żyć godnie i umrzeć z poczuciem spełnienia, ogólnie mówiąc
– żyć szczęśliwie. To dzięki spójnemu systemowi wartości jesteśmy
w stanie pokonywać trudności dzień
po dniu, a także zbudować szczęście
w życiu osobistym oraz osiągnąć
sukces i satysfakcję w życiu zawodowym. Uznane przez nas wartości
określają, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie są nasze życiowe wybory
i w jaki sposób postrzegamy innych.
Tym, którzy mówią, że przecież gołym okiem widać, iż rzeczywistość
temu przeczy, dedykuję słowa profesora Władysława Bartoszewskiego:
„Warto być uczciwym, chociaż nie
zawsze się to opłaca. Opłaca się być
nieuczciwym, ale nie warto”.

DROGA to akronim od Doskonałość, Realizacja, Odpowiedzialność, Gotowość, Angażowanie się. Ktoś by powiedział – ale
co to za wartości? Wartości to dobro,
piękno i prawda, ale „angażowanie
się”? Powiem tak – wartości mo-

żemy rozpatrywać na bardzo wielu poziomach. Są takie, które mają
charakter absolutny i uniwersalny,
do nich należą np. wartości duchowe. Ale są również takie, które
mają charakter praktyczny i przez
to ich wymiar jest bardziej konkretny. Każdą wartość można i należy
sprecyzować, by ułatwić jej rozumienie i umożliwić stosowanie. I tak
np. „doskonałość” można rozumieć
jako stan idealny, coś perfekcyjnego, coś, co spełnia wszystkie funkcje
i wymagania, ale wykładnia doskonałości w tym ujęciu to proces –
ulepszanie, dążenie do doskonałości
poprzez eliminację, przezwyciężanie
słabości i kształcenie silnych stron,
szlifowanie danych, wysokich umiejętności. Podobnie skuteczność czy
też angażowanie się jako nastawienie i sposób przeżywania swojego życia. To przykład wartości osobistych,
które mają także wymiar biznesowy.

Gdy realizowałem największy
z moich projektów biznesowych,
projektowałem mBank, to zdałem
sobie sprawę, że nie wystarczy zrobić wszystko, jak należy, według
znanych najlepszych praktyk biznesu. Uświadomiłem sobie, że wartości mają zasadnicze znaczenie
w naszym życiu, mają one także
ogromną moc oddziaływania w biznesie i w dużej części są to takie
same wartości. Bo nie można wychodząc do pracy zostawić wartości
w domu, zamykając za sobą drzwi,
a w pracy posługiwać się całkiem
innymi, czasem będącymi całkowitym zaprzeczeniem naszego indywidualnego systemu wartości. Idąc
za głosem umysłu i serca, wysłałem
wtedy mail do wszystkich pracowników, którego najważniejszy przekaz
mówił:
Nie jest bowiem obojętne, czy
przychodzimy do pracy, gdzie wysiłek jest zgodny z naszymi zasadami
i wartościami, którymi kierujemy się
w życiu jako podstawowymi, czy też
nie. Chciałbym, aby praca w mBan-

ku była, chociaż w części, realizacją
marzeń każdego z Was. To jest możliwe, wiem to z własnego doświadczenia. Aby to było realne, powinniśmy wspólnie określić, co dla nas jest
najważniejsze. Czas, aby opracować
kodeks Zasad i Wartości mBanku.

Wspólny mianownik wartości
osobistych każdego z nas, a także
tych później wybranych jako istotne
wartości firmy pokrywał się w taki
sposób, że powstała DROGA. Wartości nie składały się w byle jaki
akronim – co bywa modne nie tylko
dlatego, żeby łatwiej było zapamiętać, ale również łatwiej było przedstawiać na prezentacjach. DROGA
miała podwójne znaczenie i tak
od początku była komunikowana.
DROGA to akronim wartości, ale
również przekaz, że DROGA jest
ważniejsza niż cel, w takim kontekście, że cel nie uświęca środków,
że ważniejszy od maksymalizacji zysku działania biznesowego jest sposób jego realizacji.

Można by spytać, jak to się
przekładało na działalność firm,
którymi kierowałem. Sednem spra-
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wy jest szczegółowe określenie,
co poszczególne wartości oznaczają w zakresie kompetencji i postaw.
Wtedy mamy pełną świadomość
i precyzję spojrzenia, jak rozumiemy
poszczególne wartości, i podstawę,
aby wykorzystać je jako kryterium
oceny postaw i efektów działań.
Ja nie odkryłem wartości ani nie
odkryłem, że mają one jakieś szczególne znaczenie w biznesie. Moją
zasługą jest przejście od deklaracji do działania, troska o to, żeby
wartości były praktykowane i stały się istotnym elementem kultury
korporacyjnej, immanentną cechą
produktów, relacji z klientami i podstawowym kanonem oceny pracowniczej. W procesie oceny pracowniczej odwróciłem role. Tradycyjnie
to przełożony ocenia podwładnych,
natomiast w mBanku, MultiBanku, a następnie w BRE pracownik
przedstawiał własną samoocenę,
do której ustosunkowywał się przełożony.
Przełożenie wartości na każdy
poziom działania wewnątrz organizacji i relacje zewnętrzne stanowią
o humanizacji zarządzania, które
tworzy w ten sposób nowy wymiar
funkcjonowania firmy. Zarządzanie
przez wartości to zarówno filozofia

zarządzania, jak i praktyka działania, a jego celem jest koncentracja
na praktykowaniu zasadniczych
wartości w przedsiębiorstwie oraz
ich dopasowania do misji i wizji
przyszłości firmy.

Filozof z Łopusznej, ksiądz Tischner zauważył, że „Człowiek buduje siebie. Człowiek buduje świat.
W ten sposób wciela w życie wartości”. Ich realizacja w życiu człowieka
jest emanacją naszej wolności wyboru. Kiedy traktujemy wartości tylko
jako punkt odniesienia, który nie
stanowi treści naszego życia – to nie
ma sensu. One domagają się urzeczywistnienia i na przykład niekiedy
trzeba chcieć wzbudzić w sobie zaangażowanie i pasję, bo to nie jest
tak, że można czekać, aż ona sama
się objawi. Podobnie jak z dążeniem do doskonałości. To nie jest
tak, że jest nam ona dana raz na zawsze i nic nie można z tym zrobić,
przeciwnie – wiem to z własnego
doświadczenia – pokochałem matematykę dopiero wtedy, kiedy jej
się nauczyłem. A droga nie była łatwa, bo wymagała rozwiązania setek
i tysięcy zadań, poświęcenia temu
wielu godzin, które wcale nie były
przyjemne.


Rola wartości w kształtowaniu
szczęśliwego życia i biznesowego
sukcesu stanowi przesłanie mojej
książki Droga ważniejsza niż cel.
Wartości w życiu i biznesie, która
koncentruje się na przedstawieniu
fundamentów nowego sposobu zarządzania – przez wartości. Koncepcja ta zmienia paradygmat zarządzania, które dotychczas opierało się
na wykorzystaniu niskich instynktów ludzkich – poprzez działania
oparte na egoizmie, samolubstwie
i chciwości – jako mechanizmu zapewniającego maksymalizację zysku, uznawanego za najważniejszy
wymiar wspólnego dobra.
Wbrew rozpowszechnionej opinii, że liczy się tylko zysk, wartości
w biznesie nie są luksusem, a warunkiem koniecznym przetrwania
we współczesnej gospodarce, która
stawia coraz większe wymagania.
Innymi słowy – Droga ważniejsza
niż cel stanowi więc przesłanie,
że wartości w biznesie, a więc to,
w jaki sposób realizujemy cel ostateczny, jest co najmniej tak samo
ważne jak on sam.

Ostatni akapit książki brzmi:
„Zarządzanie przez wartości zaczyna się od dobrego przywództwa i na przywództwie się kończy.
Dobrze albo źle.” Gdy postawiłem
kropkę na zakończenie ośmiomiesięcznej pracy, w tej samej chwili
zdałem sobie sprawę, że jej koniec
jest początkiem nowego projektu, który nie dawał mi spokoju –
że należy wrócić do przywództwa
opartego na wartościach, bez którego efektywne zarządzanie przez
wartości jest niemożliwe. Tak właśnie powstał projekt nowej książki
o „przywództwie przez wartości”,
bo wartości w biznesie zaczynają się
i kończą na przywództwie, dobrze
albo źle.
Sławomir Lachowski
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Kongres

UCZESTNICTWO
EUROPEJSKI KONGRES WSPÓŁPRACOWNIKÓW Z BONIFRATERSKICH
OŚRODKÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNCYH
W dniach 26–28 czerwca 2012 r. przedstawiciele Prowincji Polskiej uczestniczyli w Europejskim Kongresie współpracowników z bonifraterskich ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Kongres odbył się w Straubingu, gdzie znajduje się jeden z DPS-ów Prowincji Bawarskiej, i zgromadził 180 uczestników z ponad 50 ośrodków bonifraterskich
z Niemiec, Francji, Anglii, Irlandii, Włoch, Austrii, Hiszpanii i Polski. Patronat honorowy nad Kongresem objął były
przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.
Kongres pod hasłem „Uczestnictwo” dotyczył Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ten
szczególnej wagi dokument, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r., w art. 3 mówiący
o pełnym i efektywnym uczestnictwie w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, stanowił główny temat
referatów wygłoszonych podczas Kongresu. Stał się też
podstawą refleksji oraz oceny, na ile Konwencja zmieniła świadomość społeczną, jakie spowodowała działania
na rzecz osób niepełnosprawnych, jakie stworzyła im
możliwości uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Mówiono m.in. o wpływie Konwencji na kraje UE, na ich
politykę i społeczeństwo, a także na formy zamieszkania
w ośrodkach bonifraterskich osób niepełnosprawnych,
na możliwość ich zatrudnienia oraz na życie religijne.
W trakcie dyskusji często padały sformułowania wskazujące jednoznacznie, że Konwencja i aspekt
uczestnictwa nadal pozostają wyzwaniem. „Nie należy
oszczędzać kosztem osób niepełnosprawnych. Decydenci i politycy powinni stawiać sobie pytanie: czego ja sam bym sobie życzył, gdyby to mnie dotyczyło?
Jak chciałbym żyć, gdybym był osobą niepełnosprawną?” Konwencja podkreśla, że niepełnosprawność nie
jest „defektem” człowieka, lecz powstaje, jeśli ludzie
z uszczerbkiem na zdrowiu natrafiają w swoim środowisku na bariery opinii i postaw. W końcowym wykładzie
prof. dr Martin Ball, odwołując się do treści biblijnych
i teologicznych, ukazał chrześcijański sens ducha wspólnoty i uczestnictwa, podkreślając, że właśnie uczestnictwo jest elementarną wartością ludzkiego życia. Generał
Zakonu o. Donatus Forkan wspomniał okres, kiedy osoby niepełnosprawne były masowo wykluczane z życia,
ponieważ uważano je za osoby „niekompletne”. Dzisiejsza optyka uległa zmianie: „Wszyscy jesteśmy niekompletni” – stwierdził o. Generał. Mimo wielu pozytywnych
znaków i inicjatyw, które osobom niepełnosprawnym
umożliwiają uczestnictwo w szeroko rozumianym życiu społecznym, trzeba podjąć jeszcze wiele starań, aby
przesłanie Konwencji ONZ stało się rzeczywistością –

podkreślił w swym wystąpieniu prowincjał bawarski
o. Emerich Steigerwald.
W trakcie trwania Kongresu uczestnicy mogli odwiedzić tzw. Targi Możliwości, będące okazją do zapoznania się z działalnością poszczególnych, uczestniczących w Kongresie prowincji europejskich, z ich pracą
oraz inicjatywami podejmowanymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Były także okazją do poznania kultury
danego kraju, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, które zaowocować mogą współpracą na szczeblu
europejskim pomiędzy ośrodkami bonifraterskimi dla
osób niepełnosprawnych.
Kongres pokazał, jak ważną dla Zakonu Bonifratrów
sprawą jest respektowanie praw osób niepełnosprawnych. Należy mieć nadzieję, że treści poruszone podczas
Kongresu – dzięki bonifratrom i ich współpracownikom
– znajdą szeroki oddźwięk i wpłyną na politykę społeczną każdego uczestniczącego w Kongresie kraju.
***
Przyjętą przez ONZ w roku 2006 Konwencję
o prawach osób niepełnosprawnych Polska podpisała
30 marca 2007 roku. 26 lipca 2012 roku, w miesiąc
od rozpoczęcia Kongresu w Straubingu, prezydent
Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 15 czerwca
2012 r. o ratyfikacji Konwencji, którą uroczyście ratyfikował 6 września 2012 r.
Grzegorz Waberski
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Olimpiadzie

„Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną,
ale jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć nagrodę
przemijającą, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę
nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, ale ćwiczę moje ciało i biorę je w niewolę,
abym innym głosząc naukę, sam nie odpadł w przedbiegach”.
(z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, 9, 24–27)

Słowa te napisane zostały
w Efezie na początku drugiej połowy pierwszego wieku po Chrystusie,
gdzie św. Paweł pisał swój Pierwszy
List do Koryntian. A tymczasem
po różnych stadionach Grecji, a potem Małej Azji zawodnicy biegali
już mniej więcej od około dwunastu
wieków. Człowiek zawsze pasjonował się rywalizacją i współzawodnictwem w dziedzinie sprawności
fizycznej. I to nie tylko w biegach,
ale i w innych dyscyplinach, z których wiele przetrwało do dzisiaj, jak
choćby rzuty dyskiem czy oszczepem albo też zapasy.

Jeśli w bardzo ogólnym skrócie popatrzymy na dzieje sportu,
to widzimy, że jego kolebką w Europie jest starożytna Grecja. Odnosi się to szczególnie do Igrzysk
Olimpijskich. Już od XII wieku
przed Chrystusem mamy przekazy
świadczące o dążeniach do przodowania i porównywania się z innymi.
Wyrazem tego były liczne konkursy – muzyczne, literackie, konkursy piękności (tak, tak!) i nawet…
pijackie – na najmocniejszą głowę
podczas uczt, gdzie bohaterami byli
ci, którzy potrafili najwięcej wypić.
Były też i zawody sportowe w dziFot. Sławomir Lachowski

siejszym tego słowa znaczeniu, ale
liczyli się wyłącznie zwycięzcy, dla
nich były wieńce laurowe i wielka
sława – i tak do dziś zachowało się
imię Koroibosa z Elidy, zwycięzcy pierwszych igrzysk w Olimpii.
O innych miejscach na podium nie
było mowy. Sport uprawiali nawet
bogowie – mówią nam o tym zarówno historyczne przekazy, jak i wazy
greckie, na których przedstawione
zostały sceny rozmaitych zmagań
sportowych.
Wszelkie igrzyska związane
były z kultem, jak zresztą całe życie
Greków. Stąd i nazwa: Święte Igrzyska Olimpijskie. Na czas Igrzysk
wszystkie ludy greckie zawierały
rozejm – ekechejrię – boży pokój,
którego nie mogły zakłócić żadne
waśnie ani szczęk oręża. I miejsca,
gdzie odbywały się zawody, także
były święte, zwłaszcza to najważniejsze, czyli poświęcony Zeusowi Święty Gaj Altis w miejscowości Olimpia
na Półwyspie Peloponeskim – stąd
też pochodzi i nazwa olimpiad. Mylą
się więc ci, którzy nazwę „olimpiada”

felieton ojca leona

Fot. Archiwum

wyprowadzają od góry Olimp. Ta bowiem znajduje się w północnej części Grecji, w Tesalii, a jej najwyższy
szczyt, liczący sobie 2918 metrów,
dla Greków zawsze był mieszkaniem bogów. W Olimpii znajdowało
się też miejsce kultu małżonki Zeusa
Hery; ku jej czci również urządzano
igrzyska, tak zwane Heraje, a brały w nich udział wyłącznie kobiety.
Na igrzyska mężczyzn kobiety nie
miały wstępu, jako że zawodnicy
występowali zwykle nago…
Pierwsza historyczna olimpiada odbyła się w roku 776 przed
Chrystusem, po niej co cztery lata
odbyły się jeszcze 292 olimpiady, aż
do czasu, gdy w roku 393 po Chrystusie cesarz Teodozjusz I Wielki skasował igrzyska jako zwyczaj
pogański. Oczywiście, rozmaitych
igrzysk wciąż było wiele w Europie
i nie tylko, ale idea olimpiad odżyła dopiero za sprawą francuskiego
historyka i pedagoga, barona Pierre’a de Coubertina pod koniec XIX w.
Pierwsze nowożytne zawody odbyły
się w Atenach w dniach 5–14 kwietnia 1896 roku. Toczące się wojny nie
pozwalały na organizowanie igrzysk
regularnie co cztery lata. I tak

po Drugiej Wojnie Światowej dopiero w roku1948 w Londynie odbyła
się XIV Olimpiada nowożytna. Tegoroczna więc była Olimpiadą XXX.
Dzisiaj słowo „olimpiada” kojarzy się ludziom przede wszystkim
z wielkim świętem sportu, z rywalizacją wielu zawodników i zawodniczek w rozlicznych dyscyplinach
sportowych, z medalami olimpijskimi, ale też – niestety – z możliwością rozmaitych afer i nadużyć,
których nie brakowało zresztą także i podczas igrzysk starożytnych.
We wszystkich krajach, a więc także w Polsce, ludzie myślą głównie
o tym, jak wypadną „nasi”, snują
rozmaite prognozy, a potem cieszą
się triumfami lub irytują niepowodzeniami „swoich”. Za owe niepowodzenia dostają od opinii publicznej i sportowcy, i działacze. O ile
chwalenie lub ganienie sportowców
jest logiczne, aczkolwiek słabszą
formę zawsze należałoby zrozumieć
– być może stanie się to bodźcem
do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy w określonej dyscyplinie,
o tyle ogólne atakowanie działaczy
mija się z celem, bo niczego, jak widać, nie zmienia.

Od dłuższego czasu sport polski
cierpi na zapaść, a wyniki londyńskiej Olimpiady pokazały to aż nadto
wyraźnie. Winni są działacze – mówią o tym głośno nawet zwycięzcy zawodnicy. A przecież działacze to nie
jakiś monolit, ale konkretni ludzie.
Wielu z nich robi, co może, by sytuację poprawić, a to, co jest dobrego,
utrzymać, i z przykrością słuchają
wyrzutów, które pośrednio dotykają
także ich. Natomiast winni aktualnego stanu starają się przeczekać burze
i dalej trwać na swoich pozycjach,
pilnując tylko własnych interesów
lub interesów osób, na których im
z rozmaitych względów zależy. Powinna być więc jakaś – społeczna
czy urzędowa – konkretna i skuteczna kontrola, zdolna ujawnić tych,
którzy są osobiście odpowiedzialni
za zły stan naszego sportu. Tacy bezwzględnie powinni odejść.
A prawdziwi zawodnicy, miłośnicy sportu, wiedzą, że nawet niepowodzenie na Igrzyskach Olimpijskich
niczego jeszcze nie przesądza i nadal
trenują w nadziei, że i dla nich przyjdzie godzina radosnego zwycięstwa.
o. Leon Knabit OSB
Tyniec, 20 sierpnia 2012
Fot. Sławomir Lachowski

J. Kossak Cud nad Wisłą (1920)

Cud nad wisłą

Cud

nad

Wisłą

15 sierpnia tego roku minęła 92. rocznica bitwy warszawskiej stanowiącej przełomowy moment wojny polsko-bolszewickiej. Bitwę tę nazwano potem „cudem nad
Wisłą” i uznano za jedną z najważniejszych w historii
Europy. Dziś – po latach niepamięci – znów tego dnia
święcimy Dzień Wojska Polskiego i składając kwiaty
pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza oddajemy hołd
wszystkim poległym za Ojczyznę na wszystkich polach
bitew.
Powróćmy myślą do tamtych dramatycznych dni, których pamięć pod datą Rok1920 utrwalili na kartach
swojej Kroniki bracia Bonifratrzy z krakowskiego konwentu.*
Drożyzna szaleje w bezprzykładnie straszliwy sposób –
a w środkach spożywczych to już
miary nie ma, dość nadmienić,
np. arkusz papieru białego kancelaryjnego – 20 M, sukno wełniane
od 1400 do 2000 M za metr, buty
oficerskie para 6000 M.
Natomiast w miesiącu lipcu wypadki wojenne na froncie rosyjskim
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przybrały bardzo groźny charakter
dla Polski – ofensywa przedsięwzięta przez wojska bolszewickie zmusiła do wycofania się i opuszczenia
miasta Kijowa, a następnie Białej
Cerkwi, Żytomierza i Berdyczowa,
na południu zaś wojska nasze zmuszone były opuścić Bar. Po stronie
rosyjskiej, tj. wojsk bolszewickich,
odznaczyła się w tem przełamaniu

naszego frontu kawaleria Budionnego, generała i komendanta bolszewickiej kawalerii, która w dalszym
ciągu walczy w pierwszych szeregach wrogiej nam armii i odnosi
zwycięstwa, tak że nasz front musiał
się wycofać na linię Zbrucz, na północ na linię Radziwistów-Brody.
Równocześnie z wypadkami wojennymi na południu, srożyła się zacięta
walka na północy między wojskami
naszemi a bolszewickiemi, a rezultat
tych strasznych walk był także dla
naszej armii niepomyślny do tego
stopnia, że wojska nasze zmuszone
były opuścić front Dźwiny i Berezyny i wycofać nasze wojska z Mińska,
Wilna i Grodna i w ten sposób nasz
front bojowy zmuszony był zbliżyć
się do linii Bugu.
Niepowodzenia na froncie nie
osłabiły ducha narodowego i już
w pierwszym tygodniu w całej Polsce zgłosiło się 300 000 ochotników
pod broń. Równocześnie nadeszły
zapewnienia, że państwa koalicyjne
udzielą nam pomocy. Jakby na jedno hasło wszystkie instytucje, szkoły, zakłady naukowe, fabryki, itp.
kto zdrów i silny – wszystko spieszy
pod broń w nadziei tej niezłomnej,
że wróg nie zdąży już dalej się posunąć, że z pomocą Boga odzyskamy
na powrót nasze stracone placówki,
a wyczerpany na siłach wróg zniewolony będzie przed naszą siłą daleko na wschód uchodzić. (…)
Z końcem miesiąca lipca wypadki wojenne na froncie stawały się
coraz groźniejsze. Nieprzyjaciel liczebnie ogromnie przewyższał naszą
armię – nasze bohaterskie wojska
musiały nieustannie przed strasznem natarciem ustępować, toteż
na wezwanie specjalnie utworzonej
Rady Obronnej Państwa śpieszyły
liczne zastępy ochotników w szeregi
naszej bohaterskiej armii, a świątynie Pańskie przepełnione były tłumami wiernych błagających Pana Boga
o zmiłowanie, a Najświętszą Pannę,
Królowę Polski, o wstawiennictwo.
Armia nasza wobec niepowodzenia

same przeszły do ofensywy. Zwycięska dla nas bitwa pod Warszawą
dnia 15 sierpnia – bohaterska obrona Płocka i genialne przez Naczelnika Państwa prowadzone uderzenie
w kierunku Brześcia Litewskiego
spowodowały nagły i ogólny odwrót
armii bolszewickiej na całym froncie, zmieniający się miejscami w paniczną ucieczkę.
Wojska
nasze
gwałtownie na nieprzyjaciela nacierające
i w ślad za tym naprzód postępujące miały sposobność naocznie
poznać straszliwą gospodarkę bolszewicką i ogrom zgrozy istnie barbarzyński i bestialski – przydrożne
drzewa miały wisielców nagich bez
różnicy płci i wieku, na gościńcach
dziewczęta zgwałcone i w straszliwy sposób pomordowane, wsie po-

palone, a mienie zabrane, w lasach
i po polach ludzie nadzy, błądzący,
doprowadzeni do pomieszania umysłu, miasta popalone i zrabowane
– mord, pożoga, gwałt i barbarzyństwo były godłem armii bolszewickiej. (…)
Wprawdzie jeszcze długo
trwało, zanim bolszewicy zostali
ostatecznie pokonani, ale Polska
została uratowana, a z nią reszta Europy przed zalewem bolszewizmu,
i to za widocznem wstawiennictwem
się naszej Przemożnej Opiekunki.
To nadzwyczajne – wbrew rachubom ludzkim – ocalenie Polski nazwano we Francji „Cudem Wisły”
– a określenie to i u nas także się
utarło.
* Pisownia zgodna z oryginałem bonifraterskiej
Kroniki (przyp. red.)

J. Kossak Rozgromienie konnej armii Budionnego

nie zdemoralizowana – bohaterstwo
widoczne – zapał i ochota, zarazem
otucha i nadzieja w narodzie na lepszą zmianę widoczna.
W połowie sierpnia centrum
armii nieprzyjacielskiej zbliżyło
się pod mury Warszawy, północne
skrzydło dotarło pod Płock i Działowo (Paldau) położone w skrawku
odstąpionych Polsce Prus Wschodnich, zaś południowe skrzydło dotarło do historycznych Maciejowic nad Wisłą, dalej na południe
przekroczyło linię Bugu. Kawaleria
Budionnego dotarła pod Zamość,
gdzie walczy z naszą armią, następnie linią wskośną na południowy
wschód, pod Lwów i dalej, na południe wojska zajmują całą wschodnią
część Małopolski.
Wieści nadchodzące z zajętych
obszarów przez wojska bolszewickie straszne – mord i zniszczenie
wszystkiego jest drogowskazem
przejścia armii bolszewickiej (…)
W wieku postępu zanik zupełny
wszelkich uczuć ludzkich, czyny
zgrozą przejmujące, istny napływ
dzikich Bestyj – nie uszanowano ani
stanu, ani wieku, ani płci. Kościoły
i księża padli najstraszniejszą ofiarą.
Kościoły palono i rabowano, księży
mordowano lub za opłatą zupełnie
ograbionych i ogołoconych, bez butów puszczano na wolność, ornaty
cięto na kawałki i z tych robiono
czapki dziwnego kształtu dla żołnierzy.
Tak podobnie obywatele, kupcy i mieszczaństwo ulegało tym
potwornym mordom, grabieży i deprawacji – niewinne dziewczęta bez
różnicy stanu gwałcono, po czym
w najstraszniejszy i bestialski sposób mordowano lub rózgami sieczono do wyzionięcia ducha. Wojska
bolszewickie za wszelką cenę chciały koniecznie zdobyć Warszawę
i Lwów, a następnie zagarnąć całą
naszą Drogą Ojczyznę!
Widocznem
zrządzeniem
Opatrzności nasze bohaterskie wojska wstrzymały swój odwrót i nagle

A. Bartkowski Śmierć ks. Skorupki

Cud nad wisłą
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Nasze pasje

Pszczoła
miodna
(Apis mellifera)

– moja pasja
W tym wakacyjnym numerze kwartalnika postanowiliśmy zapoczątkować prezentowanie osób w naszej bonifraterskiej rodzinie szczególnych. Spotykamy ich każdego
dnia, pracują z nami lub obok nas, razem wykonujemy swoje obowiązki, rozwiązujemy codzienne problemy, dzielimy się trudnościami, ale i sukcesami – to oczywiste.
Chcielibyśmy jednak pokazać te osoby nie od strony spraw zawodowych, czyli tego,
co robią dla poszczególnych dzieł Zakonu, dla pacjentów czy podopiecznych, ale
od strony prywatnej. Chcielibyśmy, aby opowiedzieli o swych pasjach, którym poświęcają niekiedy cały swój wolny czas i wszelkie nadwyżki finansowe, o fascynacjach, które ubogacają ich życie, a niekiedy nawet stają się alternatywą zawodową.
Mówi się o nich – osoby pozytywnie zakręcone.
Pani Dorota Gołąb-Bełtowicz z wykształcenia jest bankowcem, w krakowskim
Szpitalu Bonifratrów pracuje od 14 lat, obecnie w dziale controlingu, jest mężatką,
ma dwóch synów, a jej zakręcenie nazywa się – jak sama mówi – pszczoła miodna
(Apis mellifera).
Właściwie pszczoły od dawna były w moim życiu
na wyciągnięcie ręki. Zajmował się nimi brat mojego
męża, który potrafił o nich mówić godzinami. Ale wtedy
niezbyt nas to interesowało. Oboje z mężem mieliśmy
swoje sprawy. Mąż jako zawodowy żołnierz poświęcał
się swojej służbie, awansował, ja miałam na głowie
dom, dzieci, pracę, a poza tym bałam się pszczół. Życzliwie zaczęliśmy myśleć o pszczołach dopiero wtedy,
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kiedy okazało się, że z chronicznej choroby zatok – gdy
dwukrotna endoskopia i coraz mocniejsze leki sterydowe okazały się bezskuteczne – wyprowadziły męża preparaty propolisowe, dzięki którym pozbył się wszelkich
dolegliwości.
Ale takie prawdziwe moje zakręcenie pszczołami
spowodowali bonifratrzy. Ponieważ znam język niemiecki, o. Przeor poprosił mnie kiedyś, abym towarzyszyła gościom ze Straubingu, którzy przyjechali z wizytą
do Konar i Zebrzydowic. W trakcie rozmowy w Konarach okazało się, że ze znanej mi dużej pasieki liczącej
ponad 100 uli zostało tylko kilka. – Pszczoły, niestety,
masowo giną – powiedziano nam. Jak to giną – pomyślałam. – Przecież u Jarka, mojego szwagra, pszczoły
mają się dobrze, więc dlaczego tam giną?

Nasze pasje

Tak właśnie zaczęło się nasze zainteresowanie,
więcej – nasza fascynacja pszczołami. Zaczęliśmy sporo
czytać, zaczęliśmy słuchać tego, co mówi Jarek, a dodatkowo mój mąż, zapalony majsterkowicz, zaczął wespół
z bratem budować ule, szukając nowych rozwiązań – najlepszych zarówno dla pszczół, jak i dla pszczelarza. I tak
w ciągu dwóch lat z pasieki liczącej 20 rodzin pszczelich
zrobiło się ich 104, czyli jest to zadatek na dwie pasieki
średniej wielkości. Być może w przyszłości staną się one
dobrą podbudową finansową naszego życia. Ale do tego
jeszcze daleka droga.
A ja – mimo obaw – uczyłam się pszczół, obserwowałam pszczoły. W każdym z nas jest jakaś pierwotna potrzeba obcowania z naturą i kiedy ją w sobie odkryjemy,
to nie ma już odwrotu. W miarę jak coraz więcej o nich
wiedziałam, rosła moja fascynacja ich organizacją pracy,
ich inteligencją. Pszczoły żyją krótko – te, które urodziły
się wiosną, zaledwie około pięciu tygodni. I w tym czasie kilkakrotnie zmienia się ich funkcja w pszczelej społeczności – najpierw są opiekunkami młodszych larw,
następnie dostawczyniami nektaru, po czym zajmują się
przetwarzaniem nektaru na miód, w późniejszej fazie życia produkują wosk i budują plastry, a wreszcie bronią
gniazda. Pszczoły jesienne żyją dłużej – 6–8 miesięcy,
a ich zadanie polega na tym, że mają przetrwać zimę,
opiekować się królową i nowym pokoleniem pszczół.
A więc żeby sprostać tym wszystkim zadaniom, pszczoły
muszą się stale uczyć, muszą się z sobą porozumiewać.
Obserwowałam kiedyś pszczoły wylatujące z ula
– wszystkie leciały w jednym kierunku, musiały wiedzieć, że tam właśnie znajdą najwięcej nektaru. A trzeba pamiętać, że aby powstał jeden kilogram, czyli 720
mililitrów miodu, pszczoła musi zebrać ok. czterech kilogramów nektaru, czyli oblecieć przeszło 200 tysięcy
kwiatów lipy lub przeszło 700 tysięcy kwiatów rzepaku,
albo ponad dwa miliony kwiatów facelii. Czyż to nie jest
imponujące? Kiedy się o tym myśli, człowiek zapomina
o strachu, o uczuleniu – zresztą i my, dorośli, i nasze
dzieci wiemy, co robić w razie użądlenia, zwłaszcza,
że troje z nas jest alergikami.
Pszczoły – podobnie jak ludzie – bywają różne, mają
różne charaktery. Wszystko zależy od pszczelej matki.
Jeśli ma w swych genach cechę agresywną, to wszystkie
pszczoły w tym ulu będą agresywne, ale rzeczą dobrego
pszczelarza jest o tym wiedzieć i takie cechy eliminować.
A swoją drogą, kiedy otwiera się ul, to jest tak, jakby ktoś
bez pukania wchodził nam do domu i zaczynał przestawiać meble. Oczywiście bronilibyśmy się przed takim
zachowaniem, nie należy się więc dziwić, że i pszczoły
bywają wtedy zaniepokojone, że starają się bronić.
Pszczołom zawdzięczam, że nagle zaczęłam zauważać, że kwitną drzewa, że kwitną w pewnej, zawsze tej
samej kolejności. Wywozimy nasze pszczoły na pszczele

pastwiska, czyli pożytki, gdzie zbierają nektar z określonych gatunków roślin. Czasem są to miejsca w lasach,
na łąkach albo na plantacjach, np. rzepaku, co stanowi
także wielką korzyść dla plantatora, gdyż zapylony przez
pszczoły rzepak daje – bez nawozów sztucznych – około
20–30% większy zbiór.
Niestety, niełatwo żyje się pszczołom w naszym
dzisiejszym świecie W rolnictwie często nadużywa się
nawozów sztucznych, co powoduje wymieranie pszczół.
Zanieczyszczamy nasze środowisko, kurczą się więc ich
naturalne pożytki, z których mogą zbierać nektar, chorują. Poza tym zawód pszczelarza, zawód wymagający
cierpliwości, wielkiej wiedzy i miłości do pszczół, starzeje się. Młodzi nie garną się do niego – są zbyt niecierpliwi, nastawieni na szybki zysk. Należy więc zadać sobie
pytanie, co stanie się z naszym światem, jeśli pszczoły
wyginą?
Jest wiele roślin miododajnych, toteż pytają mnie
często, skąd wiem, że ten miód to jest miód lipowy,
wrzosowy, akacjowy czy spadziowy. Notabene pewnie
niewiele osób wie, że spadziują też drzewa liściaste.
Właśnie w tym roku nasze pszczoły przyniosły nam
piękny bursztynowy miód lipowo-spadziowy. Są sposoby fachowego rozpoznawania gatunków miodu. Żeby
miód był uznany za gatunkowy, to na jednym centymetrze kwadratowym rozmazu liczy się pod mikroskopem
pyłki roślin i jeśli występuje określony procent pyłków
jakiejś jednej rośliny, to miód można uznać za gatunkowy.
Myślę, że mój rozwój w zakresie pszczelarstwa będzie szedł właśnie w tym kierunku – badania gatunkowego wyprodukowanego przez nas miodu. Marzy mi się
też fotografia na poziomie mikro, czyli np. zdjęcia powiększonych pod mikroskopem pyłków roślin.
Zastanawiam się teraz tylko, skąd wziąć mikroskop…
Wysłuchała Aleksandra Orman
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WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE

miodu

Wstęp
Natura
(czytaj:
Stwórca
Wszechświata) obdarzyła ludzkość
niezwykłymi darami. Ogromny postęp techniczny pozwala nam dziś
nie tylko coraz dokładniej obserwować i utrwalać jej piękno i przedziwną harmonię, ale też coraz lepiej
rozumieć jej skomplikowane mechanizmy i panujące w niej zależności.
Podziw i fascynacja, jakie towarzyszą
człowiekowi w odkrywaniu wszelkich przejawów życia na Ziemi, sprawiają, że naukowcy, podróżnicy oraz
przeróżni pasjonaci niejednokrotnie
poświęcają całe swoje życie, aby zgłę-

Miód

działa

Podobnie Hipokrates żyjący w V–IV
w. p. Ch. stosował miód w przyrządzaniu leczniczych wywarów z ziół.
Jego uczniowie pozostawili nam kilkaset recept, w których znajdujemy
miód jako składnik. Słynny uczony
arabski Awicenna żyjący na przełomie X i XI w dziele Canon medicinae
zaliczył miód do ważnych leków.
Bogatą tradycję w tym zakresie
ma również Polska. Zainteresowanie
tym swoistym roślinno-zwierzęcym
wytworem natury z biegiem wieków
nie maleje, przeciwnie – na świecie prowadzi się wciąż nowe badania dotyczące miodu i produktów

przeciwbakteryjnie,

przeciwzapalnie,

przeciwwirusowo,

przeciwalergicznie,

i ogólnie uodporniająco.

Stosowany

wykrztuśnie
jest w leczeniu

i profilaktyce takich stanów chorobowych, jak przeziębienia, kaszel, zapalenia górnych dróg oddechowych…

bić i jeszcze bardziej wzbogacić i tak
znaczną już wiedzę o zjawiskach
przyrodniczych naszej planety.
Do tych niezwykłych i cennych
darów, jakie natura dała człowiekowi, należy niewątpliwie pszczoła
i wytwory jej pracy, tj. miód i inne
produkty, takie jak propolis czy pyłek kwiatowy.

pszczelich. W Polsce znanym ośrodkiem naukowym w tym zakresie
jest Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
Prof. Bogdan Kędzia od kilkudziesięciu lat prowadzi badania i publikuje artykuły i książki na temat dobroczynnego działania miodu oraz
innych produktów pszczelich.

Trochę historii

Znaczenie zdrowotne

O dobroczynnym działaniu
miodu ludzie wiedzieli już od najdawniejszych czasów. Dość powiedzieć, że zalecenia spożywania go
odnajdujemy między innymi w pismach sumeryjskich sprzed 4000 lat.

Nie sposób w krótkim artykule
opisać wszystkie dobroczynne właściwości miodu, o którym zapisano
już grube tomy rozpraw naukowych.
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić
jego udowodnione, cenne i wielokie-
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runkowe właściwości. Powszechnie
znane jest i wykorzystywane w medycynie ludowej działanie antydrobnoustrojowe, np. w przeziębieniach.
Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej
prozdrowotnemu działaniu produktów pszczelich, okazuje się, że ich
wielokierunkowość jest doprawdy
imponująca.
Ważna uwaga: działanie to należy uważać za wspomagające,
zwłaszcza w zaawansowanych stanach chorób. Błędem byłoby samowolne odstawianie przepisanych
przez lekarza leków!
•• Choroby układu krążenia
Miód działa wspomagająco
na pracę serca wzmacniając siłę
skurczu mięśnia sercowego, rozszerzając naczynia wieńcowe, obniżając
ciśnienie krwi.
Zapobiega powstawaniu obrzęków w mechanizmie zwiększonego
wydzielanie moczu, jest więc wskazany przy nerwicach serca, chorobie
wieńcowej, nadciśnieniu.
•• Choroby układu oddechowego
Miód działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, wykrztuśnie i ogólnie uodporniająco.
Stosowany jest w leczeniu i profilaktyce takich stanów chorobowych,
jak przeziębienia, kaszel, zapalenia
górnych dróg oddechowych, w tym
zatok, pyłkowicy na tle alergicznym.
Jakkolwiek miód w rzadkich przypadkach sam może być źródłem
alergii, gdyż w jego składzie znajdują się pyłki roślin, to właśnie dzięki
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temu może też działać korzystnie,
antyuczuleniowo, jako swego rodzaju bodziec w formie naturalnej „autoszczepionki”.
•• Choroby układu pokarmowego
Miód działa odtruwająco na organizm, głównie poprzez poprawę
funkcji wątroby. Warto, aby pamiętały o tym zwłaszcza osoby nadużywające takich używek, jak kawa,
alkohol, tytoń czy herbata. Cholina
zawarta w miodzie zwiększa efekt
żółciopędny. Te i inne działania
zachęcają do apiterapii u chorych
z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, w nieżytach żołądka, przy
zapaleniu i stanach kurczowych jelit, biegunkach, zaparciach, zapaleniu wątroby i woreczka żółciowego.
•• Choroby układu nerwowego
W związku z kojącym i uspokajającym działaniem miodu zaleca się
go w takich stanach, jak wyczerpanie
nerwowe czy zawodowe, obniżenie
nastroju, nerwice, bezsenność, nadpobudliwość, szczególnie u dzieci.
•• Choroby skóry
Antybiotyczne działanie miodu
i pochodnych od bardzo dawna wykorzystuje się w celu przyspieszenia
gojenia się ran, odleżyn, oparzeń i odmrożeń, ropni, czyraków, wyprysków.
Warto zacytować dla przykładu
jedno z wielu naukowych doniesień dotyczących wyników leczenia
za pomocą maści propolisowej:
„Dużą przydatność maści propolisowej w leczeniu ropnych chorób
skóry, wywoływanych najczęściej
przez gronkowce złociste (Staphylococcus aureus), stwierdzili Chorążak
i wsp. z Kliniki Dermatologicznej
Śląskiej AM w Katowicach. Zastosowali oni maść o zawartości 3%
etanolowego wyciągu z propolisu
na podłożu zawierającym cerezynę,
olej parafinowy, parafinę miękką,
wazelinę, olbrot i wodę destylowaną. Leczeniem objęto 50 chorych
z liszajcem pospolitym, suchym
i gronkowcowym zapaleniem mieszków włosowych, niesztowicami, zanokcicą (paranoychia), czyrakami,

wyprzeniem gronkowcowym (intertrigo) i piodermiami. Maść stosowano bez opatrunku dwa razy dziennie
przez 5–10 dni.
Wyleczenie całkowite, prawie całkowite i znaczną poprawę uzyskano w 38 przypadkach
(76%), poprawę mierną lub wątpliwą w 8 przypadkach (16%) i brak
efektów leczniczych lub pogorszenie stwierdzono w 4 przypadkach
(8%). W podsumowaniu autorzy
stwierdzają, że u większości chorych z ropnymi schorzeniami skóry 3% maść propolisowa może być
stosowana z powodzeniem. Dotyczy
to szczególnie przypadków, w których zawiodła terapia antybiotykami
(„Postępy Fitoterapii” 1/2007)”.
•• Choroby układu moczowego
Działanie moczopędne miodu
warto wykorzystać profilaktycznie
i leczniczo w kamicy moczowej, a także przy niewydolności nerek, obrzękach, infekcjach dróg moczowych
i zatruciach. Znane jest zwłaszcza
pozytywne działanie miodu przy zatruciach ołowiem, którego badany poziom we krwi pracowników zawodowo narażonych obniżał się znacząco.
•• Niedożywienie, wyniszczenie
nowotworowe i inne
W odróżnieniu od cukru stołowego, którego ponad 99,7% składu
stanowi sacharoza i aby mógł być
wchłonięty, musi zostać przez organizm rozłożony na glukozę i fruktozę, miód w ponad 80% złożony jest
właśnie z glukozy i fruktozy, które
wchłaniane są do krwi bezpośrednio, bez konieczności trawienia.
W miodzie stwierdzono zawartość
20 pierwiastków, takich jak wapń,
magnez, żelazo, mangan czy fosfor.
Miód zawiera związki biologicznie
czynne, związki fenolowe, enzymy,
inhibiny oraz kwasy organiczne.
•• Stomatologia
Pomimo słodkiego smaku
i zawartości glukozy miód – dzięki
swym właściwościom antybiotycznym – zapobiega próchnicy zębów.
Jak wynika z niektórych badań, wy-

stępowanie próchniczorodnej bakterii Streptococcus mutans zmniejszało się nawet o 50%.

Przydatne uwagi
Miód jest produktem wysokokalorycznym, a więc muszą to brać
pod uwagę osoby z nadwagą – 100 g
miodu odpowiada niemal 100 g cukru. Jako zamiennik cukru może
być stosowany do słodzenia herbaty,
pamiętając jednak, że choć wysoka
temperatura unieczynnia wiele enzymów, to nie pozbawia go wielu
innych dobroczynnych właściwości.
Miód jest produktem bezpiecznym, nawet jeśli spożywany bywa
w znacznych ilościach, oczywiście dotyczy to wyłącznie osób bez przeciwwskazań, a więc np. nie cukrzyków.
Warto pamiętać, że można go podawać nawet niemowlętom. Jako dawkę
leczniczą dla osób dorosłych przyjmuje się trzy łyżki stołowe dziennie, a dla
dzieci do 14. roku życia od 0,5–2,5
łyżki stołowej dziennie.
Najdogodniejsze warunki przechowywania miodu to szczelne
opakowania, zaciemnione miejsce
i temperatura 10–14°C. Zbyt wysoka temperatura może spowodować
rozpad cennych enzymów, takich jak
np. inwertaza, która jest także wrażliwa na światło. Przechowywanie
w zamkniętym pojemniku pozwala zapobiec przenikaniu do miodu
wody (jest higroskopijny!) i wszelkich zapachów z powietrza, a poza
tym opóźnia naturalny proces krystalizacji miodu.
Jeśli chodzi o fałszowanie miodu, co nie jest zjawiskiem rzadkim,
łatwo można to sprawdzić. Miód
prawdziwy, płynny lub upłynniony, podgrzany do temperatury
40°C i wlewany powoli do szklanki
z chłodną wodą, tworzy w niej regularny słup strumienia nie mieszającego się z wodą i osiadającego
na dnie z wyraźnie zaznaczoną granicą między wodą a miodem.
br. Błażej Kozłowski
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Dobre rady
brata Marcina na jesień
Z bratem Marcinem Cegłą z Apteki Ziołoleczniczej w Łodzi o przygotowaniu się do jesieni
rozmawia Aleksandra Orman
– W ogrodach zakwitły astry,
w lesie wrzosy, dni stają się coraz
krótsze – znak, że lato się kończy.
Czekają nas jesienne mgły, jesienne katary, jesienne melancholie
i jesienne łamanie w kościach…
– Czemu tak pesymistycznie, pani
redaktor. Jesień to przecież także
czas zbiorów, czas wakacyjnych powrotów i wakacyjnych wspomnień.
Tak staraliśmy się o piękną opaleniznę, teraz więc trzeba zadbać,
żeby zachować ją jak najdłużej, no,
powiedzmy, do sylwestra. Dlatego
właśnie powinniśmy unikać gorących kąpieli, które wysuszają skórę,
i myć się pod chłodnym prysznicem,
co zresztą jest o wiele zdrowsze. Do-
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brze jest też stosować odpowiednią
dietę, to znaczy jeść zawierające
beta-karoten pomidory, paprykę,
pić soki z marchwi, a także włączyć
do diety oleje z zimnego tłoczenia,
a więc np. olej lniany, olej z wiesiołka lub z ogórecznika, zawierające fundamentalne dla dobrego
funkcjonowania naszego organizmu
kwasy tłuszczowe omega-3. Oleje
te są dostępne w aptekach – także
bonifraterskich – oraz w sklepach
zielarskich.
– No więc dobrze, niech będzie
bardziej optymistycznie – jesień
to czas zbiorów warzyw, owoców,
ziół…
– Z ziołami jesteśmy już po głównych zbiorach, zbieramy je przed
kwitnieniem, czyli w końcu czerwca i w lipcu. Teraz pozostały nam
do zbioru tylko niektóre korzenie,
no i owoce, na przykład jarzębina,
głóg, a przede wszystkim czarny
bez. Owoce jarzębiny zawierające
sporo karotenu i witaminy C, E, PP,
po blanszowaniu tracą swój gorzki
smak i mogą być użyte do przetworów. Owoce głogu w postaci naparów czy nalewek działają rozkurczowo i uspokajająco, stosuje się
je głównie przy nadciśnieniu, nerwicach, bezsenności, dolegliwościach
wieku starczego, a także w terapii

pozawałowej. Zbierając owoce głogu, pamiętajmy jednak, by nie były
to zbiory z roślin rosnących przy
drogach, gdyż szczególnie w ich
miąższu gromadzą się wielkie ilości
metali ciężkich.
Natomiast popularny w naszym klimacie bez czarny (Sambucus nigra)
jest rośliną niezwykle cenną – w celach leczniczych wykorzystywane
są bowiem zarówno kwiaty, owoce,
jak i kora. Naparem z kwiatów leczy
się różnego rodzaju nieżyty i stany
zapalne dróg oddechowych, przemywa się skórę przy stanach zapalnych, wypryskach i oparzeniach,
a także oczy przy zapaleniu spojówek. Z owoców zazwyczaj sporządza
się odwary używane do leczenia migreny, chorób reumatycznych i neurologicznych, a dzięki własnościom
odtruwającym stosowane są też przy
zaburzeniach przemiany materii,
kora natomiast znana jest jako środek moczopędny.
– Z owoców bzu czarnego można
też robić soki…
– Oczywiście. Zawierają one znaczne
ilości witaminy C, a więc podnoszą
odporność, a przy przeziębieniach
działają napotnie, łagodzą bóle mięśni i wszelkie dolegliwości migrenowe. A przepis na sok jest prosty
– na jeden kilogram owoców dajemy

Ziołolecznictwo

4 szklanki cukru, 4 szklanki wody
i gotujemy na małym ogniu ok. dwie
godziny, aż owoce puszczą sok. Potem odcedzamy owoce i gotujemy
sam sok jeszcze ok. godziny, gorący
zlewamy do wyparzonych słoików,
odwracamy do góry dnem, aby sok
się zapasteryzował. Szklaneczka
wody lub herbaty z sokiem – pita
codziennie – pomoże nam uniknąć
rozmaitych jesiennych dolegliwości.
– Ale jesień to także niestabilna
pogoda powodująca zaostrzenie
się wszelkich dolegliwości reumatycznych.
– Niestety, jesienna aura, chłód,
większa wilgotność powietrza –
wszystko to daje się we znaki naszym kościom. W bonifraterskich,
ale nie tylko bonifraterskich aptekach mamy sporo rozmaitych
balsamów, żelów czy maści rozgrzewających, które łagodzą bóle
reumatyczne. Dodatkowo bardzo
pomocne mogą być polecane przez
bonifratrów napary z takich ziół, jak
złocień maruna (Chrysanthemum
parthenium) czy korzeń tarczycy
bajkalskiej (Scutellaria baicalensis),
o którego dobroczynnym działaniu
na nasze zdrowie mówiliśmy w poprzednim numerze kwartalnika.
Złocień maruna – dzięki zawartym
w nim związkom czynnym – szczególnie pomocny bywa przy bólach
migrenowych i kostno-stawowych.
Warto też pamiętać o kąpielach solankowych, zwłaszcza w soli iwonickiej czy w wywarach z kory wierzby.

– Przed trudnym sezonem jesienno zimowym dobrze byłoby też
wzmocnić odporność. Pomoże
nam w tym jeżówka, o której mówiliśmy na wiosnę, ale dobrze jest
też o niej pamiętać jesienią.
– Jeżówka (echinacea) rzeczywiście
znakomicie podnosi odporność immunologiczną organizmu i dla osób
nie uczulonych na salicylaty może
być prawdziwym dobrodziejstwem.
Za to dla wszystkich dobrodziejstwem może być aronia, której owoce zawierają tyle związków biologicznie czynnych, w tym antocyjanów, iż
nazywana bywa apteką na krzaku.
Spożywanie przetworów z aronii
uwalnia organizm z toksyn, pomaga
w leczeniu chorób krążenia, obniża
ciśnienie krwi, zmniejsza napięcie
nerwowe i stres – żeby wymienić
tylko najważniejsze jej właściwości.
Jesienią pamiętajmy też o roślinach
strączkowych oraz o pestkach dyni
zawierających znaczne ilości cynku,
niezbędnego dla wzmocnienia odporności i uchronienia się od jesiennych infekcji.
No i oczywiście pamiętajmy o odpowiednim do pogody ubiorze, gdyż jesienią, zwłaszcza paniom z powodu
niewłaściwego ubioru zdarzają się
tak zwane „problemy podspódniczkowe”, czyli stany zapalne układu
moczowego. W takim przypadku
niezbędne są wszelkie preparaty żurawinowe, witamina C, a także napa-

ry z liści borówki brusznicy – łyżeczka na szklankę wrzątku. Taki napar
pity systematycznie przez siedem
dni na pewno złagodzi dolegliwości.
– A co by brat doradził na jesienne pogorszenie się nastroju, na jesienne smutki i melancholie?
– No cóż, kiedy dopadną nas takie
przykre jesienne nastroje, polecałbym herbatkę lub nalewkę z dziurawca, który nie tylko ma działanie
żółciopędne, stąd jest skuteczny
przy dolegliwościach wątroby i przewodu pokarmowego, ale także działa antydepresyjnie, pomaga przy
bezsenności, łagodzi objawy towarzyszące migrenom. Teraz, jesienią,
kiedy słońca jest coraz mniej, nie
musimy obawiać się reakcji fototoksycznych powodowanych przez zawartą w dziurawcu hiperycynę.
A tak w ogóle, zamiast poddawać się
jesiennej melancholii, korzystajmy
z jesiennych uroków. Wychodźmy
jak najczęściej na spacery, podziwiajmy niezwykłe kolory drzew, posłuchajmy szelestu liści, popatrzmy,
jak snuje się babie lato…
– No więc cieszmy się pięknem
jesiennych kolorów, a patrząc
na coraz częściej snujące się
po niebie ciemne chmury pamiętajmy, że – jak mawiają Anglicy
– każda chmura ma srebrną podszewkę. Dziękuję za dobre rady
i do zimowej rozmowy.
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Pierwsza profesja
29 czerwca, w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, w kościele klasztornym pw. Wniebowzięcia
NMP w Cieszynie bracia Tymoteusz Hołozubiec i Jakub
Białek wobec zgromadzonych współbraci, rodzin oraz
przybyłych gości – „na większą chwałę Bożą, pragnąc
gorąco, całkowicie poświęcić się Bogu i jak najwierniej
iść za Chrystusem, aby służyć ubogim i chorym” – ślubowali czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i szpitalnictwo
na jeden rok. Profesję przyjął Delegat Ojca Prowincjała
o. Piotr Telma.
Mszy świętej przewodniczył ks. Rafał Białek. Słowo
Boże wygłosił ks. Jarosław Pater, który podkreślił znaczenie powołania i potrzeby dania – właśnie dzisiaj, pośród moralnego zamętu panującego we współczesnym
świecie – odważnego świadectwa Prawdzie. Podkreślił,
jak ważna jest odpowiedź każdego z nas na Chrystusowe
wezwanie „Pójdź za mną, jesteś mi potrzebny, potrzebuję twoich rąk, aby kontynuować moje błogosławieństwo,

potrzebuję twoich ust, aby kontynuować moje nauczanie, potrzebuję twego ciała, aby kontynuować moje cierpienie, potrzebuję twojego serca, aby kontynuować moją
miłość, potrzebuję ciebie, aby kontynuować moje dzieło
Zbawienia” (Michel Quoist).
Dzień później, 30 czerwca br. w konwencie pw.
Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu na ręce Delegata
Ojca Prowincjała o. Karola Siembaba takie same śluby złożył brat Leopold Szatkowski. Uroczystej Mszy św.
przewodniczył o. Kazimierz Wąsik. Do zgromadzonych
braci oraz przybyłych gości homilię wygłosił o. Bogumił
Nowosiadły.
Naszym współbraciom, którzy z radością odpowiedzieli na Boże powołanie, życzymy błogosławieństwa
oraz szczególnych łask i opieki Matki Bożej na drodze
życia zakonnego.
br. Tymoteusz Hołozubiec OH

10. rocznica
„Przystanku Bonifraterskiego”
Z wielkim wzruszeniem i radością wspominamy pamiętną sobotę 17 sierpnia 2002 roku, kiedy to podczas
swej ostatniej, ósmej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty
Jan Paweł II w drodze do łagiewnickiego Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia zatrzymał się na chwilę przed bonifraterskim kościołem pw. Trójcy Przenajświętszej i licznie
zgromadzonym tam braciom, pracownikom szpitala oraz
chorym udzielił apostolskiego błogosławieństwa.
Dla upamiętnienia „Bonifraterskiego Przystanku”
Ojca Świętego wkrótce potem na frontonie kościoła
wmurowana została tablica pamiątkowa autorstwa krakowskiego artysty rzeźbiarza Marcina Noski.
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„Wspólnie w drodze
z Janem Bożym”
Spotkanie scholastyków, Kostenz 26 sierpnia – 1 września 2012 r.
Już po raz kolejny bracia z Prowincji Polskiej Zakonu
Szpitalnego św. Jana Bożego uczestniczyli w zjeździe scholastyków Europy Środkowej. Tegoroczne spotkanie zorganizowali bracia z Prowincji Bawarskiej, a jego głównym
hasłem było Wspólnie w drodze z Janem Bożym. W niezwykle urokliwie położonym klasztorze w Kostenz w Bawarii, pośród pięknych widoków, otuleni letnią ciszą, bracia
rozprawiali na wiele przygotowanych tematów związanych
z życiem zakonnym. Był to również bardzo cenny czas dla
integracji i zaprzyjaźnienia się braci z różnych bonifraterskich konwentów i prowincji europejskich.
W pierwszym dniu spotkania bracia wysłuchali
wykładu opata dr. Hermana Józefa Kuglera, norbertanina z Windbergu, który poruszył problem przebywania
braci poza wspólnotą klasztoru oraz swoistej alienacji
wewnątrz wspólnoty. Praca w grupach pozwoliła zakonnikom sformułować wiele ciekawych wniosków, którymi
dzielili się na zakończenie wykładu.
Niegdyś uważano „świat”, czyli życie poza murami
klasztoru, za zło, którego należy się wystrzegać, natomiast
życie wewnątrz jako przedsionek nieba. Bracia zastanawiali
się, w jaki sposób pogodzić ze sobą owe dwa jakże odległe
bieguny, czyli życie wspólnotowe Bonifratrów oraz misję
niesienia pomocy w dziełach apostolskich.
Kolejny ważny dla braci problem, to pewne ograniczanie wolności we wspólnocie, mogące prowadzić
do hamowania duchowej formacji oraz wzrastania intelektualnego braci. Zachowanie równowagi we wspólnocie i pielęgnowanie „kręgosłupa” życia zakonnego

umożliwia promieniowanie wartości na zewnątrz. Bracia słusznie zauważyli za św. Augustynem, że Oratorium pełni kluczową rolę w życiu wspólnotowym zakonu, z którego wypływa autentyczna wiara oraz oddanie
Bogu i powierzonej misji – misji szpitalnictwa.
Następnym omawianym przez braci problemem
były relacje ze współpracownikami świeckimi, którzy
oceniają zakonników jedynie na podstawie ich pracy
na oddziale, nie znając drugiej przestrzeni, która różni
się od życia osób świeckich. „Nasza posługa nigdy się
nie kończy, nawet wtedy, gdy bracia schodzą z dyżuru.”
Równie ważnym elementem są wspólne ze współpracownikami wyjazdy integracyjne, które powinny służyć
nie tylko lepszemu poznaniu się, ale też powstawaniu
relacji wzajemnego szacunku i budowaniu Rodziny
szpitalnej św. Jana Bożego.
Drugi dzień spotkania scholastyków minął pod
znakiem pielgrzymowania śladami bł. Eustachego Kuglera. Bracia odwiedzili Neuhaus, miejsce jego narodzin,
jego kościół parafialny w oddalonym o kilka kilometrów
Nittenau, następnie Reichenbach i znajdujący się tam
klasztor Bonifratrów, do którego wstąpił Józef Kugler,
wreszcie Ratyzbonę, gdzie znajduje się kościół szpitalny
pw. św. Piusa oraz kaplica bł. Eustachego Kuglera z jego
doczesnymi szczątkami. Tam bracia uczestniczyli w modlitwie brewiarzowej oraz we Mszy św.
Dzień trzeci to wycieczka rekreacyjna do Ratyzbony oraz rejs statkiem po Dunaju do benedyktyńskiego
klasztoru w Waltenburgu, gdzie opat Benedyktynów
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oprowadził braci po klasztorze i opowiedział bogatą historią tego miejsca.
Dzień czwarty to niezwykle cenne dla braci scholastyków spotkanie ze współpracownikami ośrodka dla osób
niepełnosprawnych w Straubingu, wykład dyrektora ośrodka pana Hansa Emmerta oraz spotkanie z podopiecznymi
na zajęciach praktycznych. Wykonane podczas tych zajęć
prace związane z życiem św. Jana Bożego zaprezentowane

zostały w przepięknej kaplicy w kształcie owocu granatu
i złożone jako dar ołtarza podczas Mszy św.
W ostatnim dniu zjazdu, bracia scholastycy zaproszeni zostali do refleksji dotyczącej wspólnoty, w której przebywają. Zachętą był wykład siostry Mariotte
ze Zgromadzenia Sióstr Misji Medycznej (SMM). Przykłady funkcjonowania owej wspólnoty i uzdrawiania
relacji osobistych stały się inspiracją dla braci podczas
późniejszych prac grupowych. Wspólnota to coś więcej niż wspólne modlitwy i posiłki – podkreślali bracia.
To inicjowanie wspólnych rozmów, wzajemny szacunek
i równe traktowanie współbraci.
Ostatnim punktem spotkania była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Msza św. W tych
chwilach ciszy i osobistego spotkania z Jezusem Eucharystycznym każdy z braci mógł zawierzyć Chrystusowi
swoje życie, swoje osobiste intencje i trudności oraz prosić, by tegoroczne spotkanie braci scholastyków w Kostenz przyniosło dobre owoce.
br. Tymoteusz Hołozubiec OH

Śpiewanie dla Boga

Claret-Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej
Istniejąca od 10 lat grupa Ewangelizacyjna Claret-Gospel związana jest z Kościołem na Wybrzeżu Kości
Słoniowej, gdzie posługują księża klaretyni, w tym także polski ksiądz o. Roman Woźnica CMF, opiekun grupy. W swym trzecim już tournee po Polsce zespół trafił
do Krakowa, by w dniach 6–7 sierpnia w bonifraterskim
ogrodzie oraz w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
śpiewać o Bogu, o radości, miłości i pokoju braciom bonifratrom, a także pracownikom i pacjentom bonifraterskiego szpitala.
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I tak po raz pierwszy w historii dostojnych XVIII-wiecznych murów kościoła zabrzmiały afrykańskie
instrumenty kalebasta, grzechotki, tam-tamy, balafony,
n´djembe, a nawy wypełniły się dźwiękami „czarnej”
muzyki gospel, muzyki obrzędowej tańczonej w oryginalnych afrykańskich strojach, makijażach i fryzurach,
ale także dźwiękami przejmująco wykonanego Alleluja
z oratorium Mesjasz Haendla.
Aleksandra Sztaba
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Nawiązując do staropolskiego
obyczaju święta plonów, zebrzydowicki Konwent Bonifratrów 4 września br. zorganizował Dożynkowe
Spotkanie Integracyjne, na które
oprócz pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz
uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Zebrzydowicach przybyli przeorzy i wspólnota braci bonifratrów z Cieszyna, Iwonicza i Konar wraz z podopiecznymi, bracia
i współpracownicy z Katowic, a także pracownicy i mieszkańcy Domów
Pomocy Społecznej w Izdebniku,
Zatorze i Wadowicach, pracownicy
oraz użytkownicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Wadowicach
i Andrychowie, wreszcie pracownicy
i pensjonariusze z Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zebrzydowicach.
Uroczystości nasze zaszczycili
ponadto goście honorowi, a wśród
nich o. prowincjał Eugeniusz Kret,
proboszcz parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej ks. dziekan
Wiesław Cygan, wiceburmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej p. Halina Cimer, dyrektor PCPR w Wadowicach
p. Barbara Pindel-Polaszek, dyrektor
CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej
p. Edward Szumara, dyrektor ds. Finansowych Prowincji Zakonu Bonifratrów p. Anna Makaruk, dyrektor
ds. Rozwoju i Integracji Prowincji Zakonu Bonifratrów p. Marek Krobicki.
Spotkanie rozpoczęła Msza św.
przy polowym ołtarzu, którego główną ozdobą był tradycyjny, upleciony
z kłosów wieniec dożynkowy w formie owocu granatu. Celebrujący
Mszę ks. dziekan Wiesław Cygan

Dożynkowe
Spotkanie
Integracyjne
Zebrzydowice 2012
w homilii przypomniał o potrzebie wdzięczności Bogu za dar obfitych plonów i ludziom za dar serca
ofiarowany tym, którzy wymagają
szczególnej troski i opieki. Oprawę
muzyczną Mszy św. przygotowali
wolontariusze – uczniowie gimnazjum i liceum w Kalwarii. Zgodnie
z tradycją na Ofiarowanie pracownicy, mieszkańcy zebrzydowickiego
DPS-u oraz uczestnicy Warsztatów
złożyli na ołtarzu dożynkowe dary
– owoce, warzywa, jaja, miód oraz
chleb upieczony z tegorocznej mąki.
Po Mszy św. nastąpiło oficjalne
rozpoczęcie Dożynek. Gości powitali
i zachęcili do zabawy zebrzydowiccy gospodarze – starościna Renata
Mikołajek, dyrektor DPS-u, i starosta Grzegorz Piotrowski, kierownik
Warsztatów, którzy prowadzenie powierzyli znanemu wodzirejowi Jackowi Kotarbie.
W pięknych dożynkowych dekoracjach można było posłuchać
występów zespołu „Sami Swoi”
z Przytkowic, wziąć udział w konkursie muzycznym „Jaka to me-

lodia”, uczestniczyć w tworzeniu
kartki z Zebrzydowic przygotowanym przez bonifraterskich wolontariuszy, pod okiem fizjoterapeutek
spróbować swych sił w strzelaniu
z łuku, wykazać się orientacją w słomianym labiryncie przygotowanym
przez 8 Drużynę Starszych Harcerzy
„Akwarius”, przejechać się po okolicy bryczką prowadzoną przez pracowników stadniny koni w Woli
Radziszowskiej, a na koniec podziwiać prace plastyczne uczestników
zebrzydowickich Warsztatów.
Dla wszystkich też – pod bacznym okiem pani Haliny Pawłowskiej-Komar – przygotowano poczęstunek, głównie z produktów
pochodzących z bonifraterskiego
gospodarstwa w Zebrzydowicach.
Wielkim uznaniem gości cieszyły się
zwłaszcza przepyszne pierogi, bigos,
potrawy z grilla i prażone w parniku,
a także znakomite ciasta.
Do zobaczenia na Dożynkowym Spotkaniu za rok.
Katarzyna Głowacz
Fot. Mieczysław Orman
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Zjazd „Rodzinny”
czyli Myczkowce 2012

Rodzina razem pracuje, uczy się i bawi. Tak można
podsumować fenomen przybycia 300 osób z bonifraterskich ośrodków medycznych i opiekuńczych. Na co dzień
pracują razem z braćmi Bonifratrami dla dobra chorych,
a w dniach 14–16 września br. pojawili się w Myczkowcach, w pięknym ośrodku Caritasu, by po raz kolejny
posłuchać ciekawych wykładów oraz integrować się,
uczestnicząc w konkursach i sportowej rywalizacji.
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Zaproszony na spotkanie ks. bp. Edward Białogłowski w homilii podczas mszy św. przypomniał, że jest kilku patronów służby zdrowia i chorych. Pierwszy to św.
Łukasz Ewangelista – patron lekarzy, a z pozostałych
możemy wymienić św. Katarzynę Genueńską, św. Kamila de Lellis oraz św. Jana Bożego. W życiu tych osób
nie brakowało chwil trudnych, niemałe też podejmowali wysiłki, aby owe trudności przezwyciężyć. Ostatecznie
owocem ich życia jest świętość, a dla nas są pouczającym przykładem wrażliwości na cierpienia innych.
Bardzo ciekawe okazały się wykłady. Gościem specjalnym spotkania był Sławomir Lachowski – menadżer
i ekonomista, który mówił o wartościach w życiu i biznesie, podkreślając, że zawsze droga jest ważniejsza niż
cel. Pozostałe wykłady skupione wokół tematu głównego „Rodzina św. Jana Bożego w służbie Szpitalnictwu”
przygotowane były przez ośrodek w Łodzi. I tak – br.
Wawrzyniec Iwańczuk mówił o charyzmacie szpitalnictwa Zakonu Bonifratrów, Paweł Paczkowski zatytułował
swoje wystąpienie: „Ekonomia – narzędzie czy cel w realizacji misji dzieł bonifraterskich”, Robert Wilanowski:
„Zarządzanie w dziełach bonifraterskich – doświadcze-
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nia własne”, zaś Maria Janusz z Katowic: „Potencjalne
możliwości i trudności w ocenie współpracowników”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się przygotowany
i poprowadzony przez br. Wawrzyńca konkurs wiedzy
o św. Ryszardzie Pampurim. Najlepsza w konkursie okazała się Elżbieta Wieczorek z Katowic, wygrywając nagrodę główną – wyjazd do Włoch, drugie miejsce zajęła
Paulina Miklaszewska z Warszawy, a trzecie Ewa Ginter
z Marysina.
W ostatnim dniu spotkania, po Mszy św., której
przewodniczył franciszkanin, kapelan wrocławskiego
Hospicjum o. Piotr Kwoczała, odbyły się fascynujące
zawody sprawnościowe, znakomicie przygotowane i poprowadzone przez ośrodek w Zebrzydowicach. Udział
wzięło po sześciu zawodników z pozostałych ośrodków:
Wrocławia, Krakowa, Marysina, Cieszyna, Łodzi, Konar
i Katowic. O atmosferze podczas rozgrywania poszczególnych konkurencji mogą zaświadczyć już choćby tylko
niektóre ich nazwy: slalom gospodarza, kopiec kreta,
wycinanka zebrzydowska, zbieranie kwiatów, rzut krową przez obręcz.
W zawodach zwyciężył zespół z Katowic i do nich
powędrował piękny puchar. Drugie miejsce zajęła grupa z Łodzi, a trzecie ex quo dwa zespoły, które zdobyły

tyle samo punktów: z Cieszyna i z Wrocławia. Ostatnie
miejsce zajęła drużyna z Krakowa i „w nagrodę” to właśnie Kraków będzie organizatorem zawodów w roku
przyszłym.
Sądząc po okrzykach radości uczestników, tegoroczny bonifraterski „zjazd rodzinny” należy ocenić bardzo wysoko. Do zobaczenia za rok.
br. Sadok Snopek OH
Fot. Mieczysław Orman
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Z nutą

miodowej
słodyczy

Fot. Dorota Gołąb-Bełtowicz

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że miód jest
źródłem wielu ważnych składników odżywczych, a jego
regularne spożywanie służy naszemu zdrowiu. Jednak
równie cenną właściwością są jego wyjątkowe walory
kulinarne, dzięki którym potrawy zyskują atrakcyjny
smak i aromat.
Zazwyczaj miód wykorzystywany jest do smarowania pieczywa i słodzenia napojów. Wydaje się, że słodki
smak ogranicza jego zastosowanie głównie do dań podawanych na deser. Nic bardziej błędnego. Miód – w zależności od gatunku – można wykorzystać także do przygotowywania potraw mięsnych i warzywnych, do zup,
sosów oraz do przetworów. Dzięki swoim aromatycznym
właściwościom doskonale wydobywa i wzmacnia naturalne walory smakowe przypraw. Praktycznie we wszystkich potrawach – całkowicie lub częściowo – możemy
nim zastąpić dodatek cukru. Należy jednak pamiętać,
że w temperaturze powyżej 40°C miód zaczyna tracić
swoje właściwości zdrowotne.
W przemyśle spożywczym miód wykorzystuje się
w cukiernictwie, m.in. do wyrobu pierników, cukierków,
oraz do produkcji alkoholu – win miodowych i miodów
pitnych, a także piwa miodowego. Jego ograniczone zastosowanie w tym zakresie związane jest z wysoką ceną
produktu.
Znacznie częściej możemy go stosować w domowej kuchni. Dla osób, którym przeszkadza intensywna
słodycz miodu, ale cenią sobie jego wartość zdrowotną,
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dobrym rozwiązaniem jest dodawanie go zamiast cukru
do surówek, deserów i napojów. W ten sposób możemy
„przemycić” ten zdrowy produkt również w daniach dla
dzieci. Szczególnie godne polecenia są dania twarogowe
z dodatkiem miodu, jednocześnie bogate w białko i wapń.
W tradycyjnych przepisach kulinarnych, jeśli zdecydujemy się zastąpić cukier miodem, powinniśmy pamiętać o kilku zasadach:
•• miód należy przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu
•• jeden litr miodu waży średnio 1,42 kg
•• jeśli miód ulegnie rozwarstwieniu lub skrystalizowaniu, naczynie z miodem wstawiamy do innego naczynia z wodą o temperaturze poniżej 40°C i mieszamy
do uzyskania jednolitej masy
•• używając miodu do wypieków, na każde 25 dag miodu dodajemy ½ łyżeczki sody oczyszczonej, w celu
neutralizacji zawartych w nim kwasów
•• temperatura wypieku ciast z dodatkiem miodu powinna być wyższa średnio o około 15°C
•• naczynia do pomiaru miodu przed użyciem warto pokryć wewnątrz olejem, co ułatwi ich opróżnianie
•• starajmy się, w jak największym zakresie, co najmniej
połowę cukru w potrawach zastępować miodem
•• miód ma właściwości karmelizujące, dlatego wypieki
z miodem mają ciemniejszą barwę
•• miód jest produktem wysokokalorycznym – 100 g
dostarcza 315 kcal, dla porównania 100 g cukru
to 400 kcal
•• najbardziej kalorycznym miodem jest miód rzepakowy, najmniej – akacjowy
•• miód jest doskonałym środkiem konserwującym, dlatego powinniśmy stosować go w domowych przetworach
•• ogrzewanie miodu w temperaturze wyższej od 60°C
powoduje całkowite zniszczenie zawartych w nim
substancji antybiotycznych
A oto kilka przepisów na potrawy, zawierające
w swoim składzie dodatek miodu.
Renata Mikołajek

ciekawostki żywieniowe

Kapusta kiszona z miodem
Składniki
1 kg kapusty kiszonej, 3 cebule, 1 łyżka masła, 1–2 łyżki
miodu, sos sojowy, sól, pieprz, kminek, 2 liście laurowe, ziele angielskie.
Sposób przygotowania
Cebulę szatkujemy i przesmażamy na roztopionym maśle, tak by się lekko zeszkliła. Kapustę kiszoną płuczemy
w zimnej wodzie, wkładamy do rondla podlewając niewielką ilością wody i dodajemy przesmażoną na maśle
cebulę. Przyprawiamy sosem sojowym lub solą, pieprzem,
kminkiem, liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Dusimy
do miękkości. Po zdjęciu z ognia dodajemy 1–2 łyżki miodu. Kapusta jest doskonałym dodatkiem do potraw mięsnych, takich jak kotlety schabowe, pieczenie itp.

Kurczak po meksykańsku
Składniki
2 duże wyfiletowane piersi z kurczaka, 2 łyżki musztardy, 2 łyżki ketchupu, 1 łyżka miodu, 50 dag kukurydzy,
½ szklanki śmietanki, 1 pęczek posiekanej pietruszki, sól,
mąka, olej, suszona bazylia, cząber, szałwia, rozmaryn, pokruszone owoce jałowca.
Sposób przygotowania
Porcje kurczaka umyć, lekko osolić i pozostawić na pół godziny. Następnie osuszyć, panierować w mące, obsmażyć
na gorącym oleju. W osobnym naczyniu połączyć musz-

tardę, ketchup, miód i przyprawy. Powstałą masą natrzeć
porcje kurczaka i umieścić je w żaroodpornym naczyniu
w piekarniku w temperaturze około 180°C. W tym czasie
osączoną kukurydzę umieścić w rondlu razem z posiekaną
natką pietruszki, lekko posolić zalać śmietanką i podgrzać,
nie dopuszczając do zagotowania.
Upieczonego na złoty kolor kurczaka podzielić na kawałki, ułożyć na półmisku i udekorować kukurydzą. Podawać
bezpośrednio po przyrządzeniu. Ketchup zamiast do sosu
można dodać do kukurydzy, zamiast śmietanki. Uzyskamy
wtedy zupełnie odmienny efekt smakowy.

Papryka konserwowa z miodem
Składniki
Papryka czerwona, żółta, gorczyca, czosnek, olej, liść laurowy.
Zalewa: 1 szklanka 10% octu, 5 szklanek wody, ½ szklanki
miodu, ½ szklanki cukru,, 1 niepełna łyżka soli (najlepiej
kamiennej)
Sposób przygotowania
Paprykę pokroić w paski, obgotować w lekko osolonej wodzie, włożyć do słoików, dodać do każdego kilka ziarenek
gorczycy, liść laurowy, 1 pokrojowy ząbek czosnku, 3–4
krople oleju. Zalać zimną zalewą. Pasteryzować 5–7 minut
od momentu wrzenia wody w naczyniu.
Zalewę z miodem można także wykorzystać do przygotowania ogórków konserwowych.
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Melchior Wańkowicz

Sztafeta
Prószyński i Spółka, Warszawa 2012

Chris Lowney
Cliv Staples Lewis

Dopóki mamy twarze
Wydawnictwo Esprit, Kraków 2010

Ostatnia powieść C. S. Lewisa, autora
Opowieści z Narnii, napisana dla dorosłych czytelników, to pełna tajemniczości i grozy historia miłości, opowieść
o walce między rozumem a pierwotnymi
siłami natury, o prawdzie i fałszu, o wierze i złudzeniu. Owo ostatnie słowo jednego z ojców gatunku fantasy jest niewątpliwie wielką literaturą, a zarazem
powieścią o sensacyjnej akcji, przykuwająca od pierwszej do ostatniej strony.
Książkę można czytać jako wciągającą
opowieść o mieszkańcach barbarzyńskiej krainy leżącej w cieniu Szarej Góry,
ale także jako opowiedziany na nowo
starożytny mit, wieloznaczną historię,
która mówi o człowieku – istocie zależnej od swojej cielesności, mściwej
i zazdrosnej, a jednocześnie tęskniącej
do doskonałości i piękna. To także opowieść o problemie wiary – o tych, którzy
uwierzyli i o wątpiących.
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Heroiczne przywództwo
WAM, Kraków 2011

Któż z nas nie marzył chociaż przez
chwilę, aby dokonać czegoś wielkiego, założyć firmę, która podbije rynek,
wspiąć się po szczeblach kariery, zachwycić ludzi i znaleźć się na okładkach
najbardziej poczytnych magazynów.
Heroiczne przywództwo Chrisa Lowneya odsłania sekret sukcesu jezuitów
na przestrzeni wieków. Podczas gdy nowożytna rewolucja technologiczna i kapitalizm wykreowały teorie przywództwa
na bazie ekonomicznych kategorii, świat
współczesny coraz częściej poszukuje
bardziej solidnych podwalin. Lowney,
były jezuita (spędził w zakonie 7 lat),
i późniejszy manager J.P. Morgan, odnajduje je w duchowości ignacjańskiej
i w sposobie postępowania wybitnych jezuitów (Ricci, Clavius, Ksawery), patrząc
na nich przez pryzmat swojej kariery
zawodowej i długoletniego doświadczenia w zarządzaniu jedną z największych
firm amerykańskich.

Kiedyś Wańkowicz napisał o sobie pół
żartem, pół serio, że jest „pierwszym
pisarzem polskim pracującym na zamówienie społeczne”. Był mistrzem reportażu, a reportaż z samej swojej istoty
jest formą odpowiadania na zamówienie
społeczne. Najlepszym tego przykładem
jest jego przedwojenna jeszcze książka
o polskim wysiłku gospodarczym. Sztafeta to barwna, przemilczana w PRL-u książka Melchiora Wańkowicza
o polskim pochodzie gospodarczym, reporterska panorama z czasów dwudziestolecia międzywojennego o odbudowie
II Rzeczypospolitej. Wańkowicz, przygotowując się do jej napisania, zgromadził dziesiątki informacji, przeprowadził
setki rozmów, poczynając od prezydenta, wicepremiera, ministrów, a kończąc
na marynarzach, górnikach i nauczycielach. Podobnie jak w późniejszej Bitwie
o Monte Cassino potrafił z tych opowiadań stworzyć pełną pasji książkę. Powstał wielki reportaż literacki, będący
pochwałą wysiłku i odbudowy gospodarczej II RP.
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