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OD REDAKCJI

Od redakcji

Tegoroczna wiosna przyniosła koniec pandemii i związanych z nią obostrzeń, na co wszyscy
tak bardzo czekaliśmy, a także solidarną polską
pomoc i opiekę tysiącom ludzi uciekających przed
wojną w Ukrainie. Rodzinie Bonifraterskiej natomiast wiosna przyniosła nie tylko dwa ważne jubileusze – 450-lecie zatwierdzenia „Bractwa Szpitalnego św. Jana Bożego” oraz 100-lecie odrodzenia
Prowincji Polskiej, ale także wybór nowego prowincjała – Brata Franciszka Salezego Chmiela. W tym
numerze kwartalnika opowiada on o własnej drodze powołania zakonnego i o dalszej drodze Prowincji Polskiej ze św. Janem Bożym, najdoskonalszym wzorem dla wszystkich braci miłosierdzia.
Do nadchodzących wakacji nawiązują nasze
kolejne materiały. I tak – kardiolog doktor Włodzimierz Pawelski z Łodzi przypomina o potrzebie
zachowania umiaru w jedzeniu i piciu, bo każde
serce jak sportowy samochód działa tylko do czasu i tylko wtedy, gdy nie jest obarczone nadmierną
masą kilogramów, a doktor Marcin Samosiej, fitoterapeuta, kieruje pomocne słowa do alergików –
tych wiosennych, tych letnich i wszelakich.
O tym, że krakowskie Archiwum Bonifratrów
kryje w sobie wiele tajemnic, przekonuje Judyta
Pawlak, która zabiera nas w niezwykłe „lata dwudzieste, lata trzydzieste”, opowiadając o ówczesnych wakacyjnych podróżach braci – i nie tylko,
zaś wieloletni nasz przyjaciel O. Leon Knabit przypomina o objawieniach w Medziugorie, z niesłabnącą energią przekonując, że wiara jest tym, czego
każdemu z nas najbardziej potrzeba.
No i jeszcze w tym numerze kwartalnika nie
mogło zabraknąć relacji o tym, czym przez ostatnie miesiące żyły poszczególne bonifraterskie
dzieła. A mają się czym pochwalić – wycieczki,
konkursy, majówki, festiwal radości i zwykłe-niezwykłe spacery pośród drzew ogrodu wrocławskiego Hospicjum – jeden taki spacer przedstawia nasza okładka.
Wszystkim Czytelnikom życzymy dobrych wakacyjnych dni, pogody, wzajemnej życzliwości i odpoczynku – z bonifraterską książką na lato.
I proszę nie zapominać o truskawkach –
uśmiechu lata.
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Bracia, czyńmy dobro!
Z Bratem Franciszkiem Salezym Chmielem, nowo wybranym
prowincjałem Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów,
rozmawia Aleksandra Orman

Gratulując wyboru na prowincjała Prowincji Polskiej, kwartalnik „Bonifratrzy w służbie chorym”, którego Brat Franciszek Salezy był inicjatorem i pierwszym
redaktorem, pragnie pogratulować także tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nazaret, przyznanego Bratu
jako wyraz szczególnej wdzięczności na zakończenie
wieloletniej posługi w bonifraterskim szpitalu w Nazarecie. W certyfikacie wręczonym Bratu przez prezydenta miasta Alego Sallama napisano: Za oddaną służbę
w szpitalu Świętej Rodziny oraz za wyjątkowe wsparcie
i pomoc na rzecz mieszkańców naszego miasta i okolic.
A także za pełną współpracę z władzami miasta Nazaret.
Wybór Brata na prowincjała Prowincji Polskiej
przypadł na czas szczególny. Z jednej strony bowiem świętujemy ważne bonifraterskie jubileusze – 450-lecie zatwierdzenia „Bractwa Szpitalnego św. Jana Bożego”, a także 100-lecie reaktywacji
Prowincji Polskiej, z drugiej zaś na trud wychodzenia z pandemii nałożyły się tragedie toczącej się tuż
obok nas wojny na Ukrainie. Jak w tej sytuacji realizować hasło przyświecające ostatniej Kapitule „Wychodzić do innych i z pasją szerzyć szpitalnictwo”?
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Od 1 września 1984 roku, gdy przekroczyłem mury
klasztoru w Łodzi jako postulant, miałem świadomość,
że droga, którą obrałem, zrywając z tzw. Światem, będzie wymagająca i niełatwa. Ale wracam do momentu
mojego powołania – na rekolekcjach dla maturzystów
ksiądz jezuita powiedział mi: „Obierając ten stan służby
Bogu na wzór Świętego Jana Bożego, będziesz c i ą g l e
b l i s k o l u d z i p o t r z e b u j ą c y c h”.
Miał rację. Po 37 latach życia zakonnego, pokonując wiele trudności i zachwycając się dobrocią Boga,
który mnie formował, wciąż j e s t e m blisko ludzi potrzebujących. Moja wielodzietna Rodzina była dla mnie
mocnym fundamentem wiary, nadziei i miłości. Kończył się stary system polityczny i walka młodych o wiarę i wolność otworzyła mi oczy na ludzi o zabarwieniu
solidarnościowym. Poszukiwałem czegoś więcej. Szarą
rzeczywistość tamtego czasu – z pomocą łaski Bożej –
zastąpiłem pójściem pod prąd i poddałem się wezwaniu
zakonnemu, do którego zaprosił mnie Święty Jan Boży,
umierający klęcząc z krzyżem w ręku.
Dziś Pani Redaktor powiada, że czas mojego wyboru to czas szczególny. Ja jednak uważam, że po tamtych
latach w czasie obecnym nie ma dla mnie nic szczególnego. Idę dalej, z tą samą wiarą, nadzieją i miłością, którą otrzymałem od Rodziców, i z tymi samymi ślubami
czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szpitalnictwa, które
Bogu złożyłem w Krakowie – na zawsze. Jedyne, czym
różni się dla mnie ten obecny czas mojego powołania na
urząd prowincjała, to szeroki zakres odpowiedzialności,
który bracia mi przekazali i zaufali mi, że przez cztery
lata poprowadzę naszą prowincję w dobrym kierunku.
Wyzwania i okoliczności, jakie temu powołaniu towarzyszą, są ściśle związane z treścią mojego pierwszego
powołania. Chciałbym być bliżej ludzi potrzebujących
i w ich imieniu być głosem tam, gdzie nikt się o nich
nie upomina. W tym pomagają mi moi Współbracia
i Współpracownicy. Wiele osób zachwyconych charyzmatem szpitalnictwa staje u naszego boku z gotowością niesienia pomocy w sposób cichy, szczery i serdeczny. Niech im wszystkim miłosierny Bóg to wynagrodzi.
Jakie priorytety będą obowiązywały w działalności
dzieł bonifraterskich w Polsce, by przy obecnych

wywiad

Spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi
ze Szkoły „Don Guanello” w Nazarecie

warunkach ekonomicznych zachowały wartości stanowiące charyzmat Zakonu?
Charyzmat szpitalnictwa Zakonu Braci Świętego Jana
Bożego to szczególny dar Ducha Świętego, dar szeroko
otwarty na każdego i pełen Bożej mocy, ponieważ jest
nośnikiem czystej Miłości Boga. Przejawia się na różne
sposoby, różne też są możliwości, jakimi dysponujemy
i do jakich powołuje nas Bóg. Nasza dyspozycyjność
jest ściśle związana ze stanem naszej duszy, z ufnością
w Bożą obecność, mocną wiarą i gotowością do rzetelnego odczytywania znaków czasu, poprzez które przemawia do nas Duch Święty. Nasze jubileusze to dowód
na trwałe fundamenty Zakonu, a my jako spadkobiercy
tego charyzmatu stajemy przed nowymi wyzwaniami,
które próbujemy realizować tak jak to czynił Święty
Jan Boży i Jego pierwsza wspólnota w Granadzie. Nie
bez powodu wydany przez Kurię Generalną album

pierwszej wspólnoty nosi tytuł „450 lat od zawiązania
i uwolnienia od długów braci Św. Jana Bożego”.
Mamy świadomość, że nasze dzieła realizują misję
szpitalnictwa według wartości Świętego Jana Bożego:
szacunku, jakości, odpowiedzialności i duchowości. To
są priorytety, które sobie wytyczamy, aby otoczyć profesjonalną opieką wszystkich potrzebujących bez względu
na jakiekolwiek różnice. Ekonomia miłosierdzia musi
stać ponad biznesplanami, kontraktami czy ograniczeniami administracji szpitalnej. To Statuty Generalne
Zakonu wyznaczają nam te priorytety, one też nakazują, żeby wszelkie uzyskane środki przekazywać tylko
i wyłącznie na realizację ekonomii miłosierdzia. Świat
ze swymi pokusami wciąż podsuwa nam blichtr taniej
tandety w formie różnych zabawek, niepotrzebnych wygód. Kusi nas potrzebą mnożenia sztucznych stanowisk
administracji w naszych dziełach szpitalnych – wszystko

Wyjazd formacyjny z Grupą Pastoralną
i pracownikami Szpitala do Betlejem
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to należy odrzucać, a środki przekazywać na rzecz chorych i potrzebujących.
Staniemy kiedyś przed Bogiem z naręczem dobrych
uczynków albo z pustymi wypielęgnowanymi rękami.
Ekonomia miłosierdzia jest sprawiedliwa i pozwala nam
kochać każdego człowieka bez względu na wszelkie
między ludźmi różnice. Jeśli w ten sposób odpowiemy
na znaki czasu, to na pewno Zakon Szpitalny będzie
Szpitalem Polowym, otwartym – jak na froncie – dla
każdego potrzebującego.
Jak w dzisiejszych, niełatwych dla Kościoła czasach,
być – na wzór św. Jana Bożego – blisko człowieka,
szczególnie chorego i cierpiącego, jak przybliżać ludzi do Boga?
Po śmierci Jana Bożego w Granadzie wszyscy mieszkańcy podążali za Jego trumną do kościoła Franciszkanów
8 marca 1550 roku. Otaczał opieką tych najbiedniejszych, pogardzanych i odrzuconych, których na ulicę
wyrzucili ci sami mieszkańcy, którzy teraz opłakiwali
śmierć Żebraka z Granady. Paradoks miłosierdzia. Dokonał się w ich sercach cud wewnętrznej przemiany, ponieważ miłość, z jaką posługiwał św. Jan Boży przemieniła i zawstydziła wielu. Jego czysta miłość miłosierna
świadczona potrzebującym otworzyła oczy tym, którzy
tak niedawno pogardzali nim, którzy go wyszydzali i odsuwali się od niego. Niewielu przynosiło mu ofiary na

W Zembrzycach po wyborze na prowincjała
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biednych. Napisał do nich osiem listów, które dziś dla
braci szpitalnych są Ewangelią Miłosierdzia. Podążając
za głosem Boga, Jan Boży dostąpił chwały świętości, bo
zaopiekował się Jego dziećmi. Granada stała się jego
krzyżem, który doprowadził go do chwały Nieba.
Dla nas, braci miłosierdzia, to jedyny wzór na dzisiejsze czasy. I także dziś nasze krzyże niczym nie różnią
się od krzyża Granady niesionego ku świętości przez
Jana Bożego. On wytyczył nam drogę – doprowadzi nas
ona do psychicznie chorych, upośledzonych, niepełnosprawnych, zakażonych, rannych na wojnie, do chorego
domownika lub współbrata czekającego na nas obok,
w celi zakonnej.
Życzę wszystkim Czytelnikom i sobie odwagi do
wejścia i podążania tą drogą, do zejścia z kanapy, do
czego zachęca nas papież Franciszek. Otwórzmy i poczytajmy Listy Świętego Jana Bożego, które do Ciebie
i do mnie Żebrak z Granady napisał ponad 450 lat temu.
Treść tych Listów będzie najlepszym życzeniem dla Braci, Współpracowników i Podopiecznych na 100-lecie reaktywacji naszej Polskiej Prowincji. Będziemy starać się
znaleźć pośród autentycznych adresatów, którzy z pomocą i wsparciem Świętego Jana Bożego będą mogli kiedyś
otrzymać nagrodę wieczną. Bracia czyńmy dobro!
Dziękuję, Bracie Franciszku, za rozmowę.

podziękowania

Drodzy Czytelnicy
Bonifraterskiego Kwartalnika!
Choć od kapituły prowincjalnej minęło już blisko
3 miesiące – nie miałem wcześniej okazji, aby podziękować za pośrednictwem naszego kwartalnika za cztery
lata współpracy na rzecz naszej prowincji.
Dziękuję wszystkim za wszystko. Choć brzmi to
może banalnie, ale tak to już jest, że wobec ogromu dobra – życzliwych gestów, rozmów, uśmiechów, wyrozumiałości wszelkie słowa są niewystarczające.
W tym miejscu należałoby także choćby pokrótce
podsumować minioną kadencję: przeprosić za uchybienia, wspomnieć o zjazdach integracyjno-formacyjnych w Myczkowcach (2018) i Zebrzydowicach (2019),
o długo oczekiwanej, bo pocovidowej, konferencji „Czas
to miłość” w Krakowie, o kampanii Fundacji Bonifraterskiej – „Czyńmy dobro dla nie-chcianych”, o próbie
działań na Białorusi.
Należałoby pozdrowić naszych odbiorców z facebooka, których grono wzrosło z półtora – do czterdziestu
tysięcy, oraz pogratulować wszystkim, którzy przyczynili
się do konsolidacji naszych spółek szpitalnych i powstania Bonifraterskiego Centrum Zdrowia.
Należałoby także podziękować osobom szczególnie
zaangażowanym w walce z pandemią Covid 19 w naszych ośrodkach.
Należałoby wreszcie odnieść się do deklaracji kapitulnych i tego, co przed nami – jednak wszystkie te
sprawy odeszły na dalszy plan wobec wydarzenia, które
nastąpiło 24 lutego…
WOJNA! Rzeczywistość, którą znaliśmy z opowieści dziadków i wrześniowych notatek dyktowanych na
lekcjach polskiego.
WOJNA, która przywróciła demony okrucieństwa
i bezduszności, uznawane za dawno nieistniejące, ale
też WOJNA, która paradoksalnie przypomniała o tym
co najważniejsze…
A co jest na tym świecie najważniejsze? Oddaję
głos „obieżyświatom” – twórcom youtubowego kanału
„Planeta Abstrakcja”, którzy opisują rzeczywistość, patrząc na nią oczami zwykłych ludzi spotykanych w podróży, z którymi rozmawiają, znakomicie przełamując
bariery językowe i kulturowe. Pod ich materiałami znajdziemy setki komentarzy z pochwałami za obiektywizm

i profesjonalizm. Wielokrotnie podróżowali po terenach
byłego ZSRR, więc w odpowiedzi na wojnę natychmiast
zorganizowali busa wypełnionego potrzebnymi artykułami. Przemierzając Ukrainę nie bez zdziwienia konkludują: „Wszyscy napotkani wolontariusze z różnych
krajów świata powtarzają, że Bóg Cię kocha, że Jezus
Cię kocha”!
A więc MIŁOŚĆ – do niej należy ostatnie słowo,
Bogu, któremu cześć należy się w każdym czasie.
Jedna z goszczących w naszym konwencie Pań
z Ukrainy kilka dni temu – po urodzeniu synka, nadała
mu imię Dawid – na cześć autora psalmów, psalmów,
w których chwali Boga, który jest Miłością.
I my, bracia – służmy MIŁOŚCI!
Br. Łukasz Dmowski OH

Dawid, urodzony we Wrocławiu 14.06.2022

BONIFRATRZY W SŁUŻBIE CHORYM | 7

jubileusz

Jubileusz 400-lecia braci bonifratrów
w Bawarii

1–3 czerwca 2022

Uroczystą Mszą św. w katedrze św. Piotra w Ratyzbonie pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego
Rudolfa Voderholzera, rozpoczęły się trzydniowe obchody Jubileuszu 400-lecia powstania Prowincji Bawarskiej. Licznie przybyłych gości z kraju i zagranicy powitał
prowincjał bawarski br. Rudolf Knopp OH, zapraszając
do wspólnej modlitwy i świętowania. Prowincję Polską
reprezentowała 10-osobowa delegacja z prowincjałem
br. Franciszkiem Salezym, radnymi prowincjalnymi,
braćmi – Łukaszem Dmowskim, Eugeniuszem Kretem
i Jakubem Białkiem, sekretarzem prowincji Grzegorzem
Waberskim oraz przedstawicielami naszych dzieł medycznych i jednostek pomocy społecznej.
Przypadająca w tym roku czterechsetna rocznica
obecności Zakonu Braci Miłosierdzia w Bawarii dała
sposobność do spojrzenia zarówno w przeszłość, jak
i przyszłość bonifratrów na tych terenach. Z tej okazji
organizatorzy przygotowali wiele interesujących wydarzeń, m.in. dwudniowy Kongres w Ratyzbonie pod jubileuszowym hasłem „Gościnność tworzy przyszłość” czy
wystawę historyczną w Neuburgu nad Dunajem.
Bogaty program Kongresu zdominowały wykłady
poświęcone kwestiom związanym z odkrywaniem nowych wyzwań w dobie po pandemii, wojnie na Ukrainie

8 | KWARTALNIK 2/2022

i ocenie statusu osób, które nie są zdolne w pełni funkcjonować w chorobie i niepełnosprawności.
„Jakie społeczne czynniki wpływają na zmiany
w traktowaniu osób niepełnosprawnych?”;
„Czy nauka potrzebuje jeszcze religii?”;
„Niemcy, twoje pielęgniarstwo – rozważania z międzynarodowej perspektywy porównawczej”;
„Prezentacja bieżących projektów w zakresie pracy
socjalnej”
– to tylko niektóre przykłady wykładów prezentowanych
podczas Kongresu w Ratyzbonie.
Drugiego dnia Kongresu „Gościnność tworzy przyszłość”, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana
Grandego, delegacja polska udała się na Mszę św. do
pobliskiego zabytkowego kościoła.
Jubileusz stał się przede wszystkim okazją do osobistego spotkania braci i współpracowników Rodziny
Bonifraterskiej, podzielenia się troską o przyszłość szpitalnictwa w Zakonie oraz rozważenia możliwości szerzenia wartości założyciela Zakonu Świętego Jana Bożego
dziś i w przyszłości.

medal

Pani Maria

Dębowiec
W dniach 10–11 maja Sanktuarium Matki Bożej z La Salette gościło wyższych przełożonych zakonów męskich, zebranych na 148 zebraniu plenarnym
KWPZM. Tematem przewodnim spotkania była refleksja o Kościele po pandemii. Przewodniczący Konferencji
o. Janusz Sok CSsR podczas ogólnego powitania przedstawił nowych przełożonych, w tym naszego prowincjała
brata Franciszka Salezego Chmiela.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł
w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 28 kwietnia wręczył Medal 100-lecia Odzyskania
Niepodległości, za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego, pensjonariuszce Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego pani Marii Eleonorze Mireckiej-Loryś.
W czasie wojny Pani Maria była aktywną działaczką podziemia narodowego, Komendantką Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, a po wojnie wspaniałą organizatorką życia polskiej emigracji niepodległościowej w USA. Jest autorką drugiego tomu „Historii
Związku Polek w Ameryce” (od 1938 do 1958 roku)
oraz książki „Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie,
pracy, przyjaźni”. W roku 2014 został zrealizowany film
dokumentalny o Marii Mireckiej-Loryś pt. „Szkic do życiorysu” w reż. Ewy Szakalickiej.
Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy Panią Marię,
która 29 maja 2022 odeszła na Wieczną Wartę.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy zapoznali się m.in. z problemami dotyczącymi spraw duszpasterskich w kontekście dokonujących się obecnie dynamicznych zmian społecznych i kulturowych, a także
kierunkiem działań Kościoła w Polsce po pandemii.
Wyżsi przełożeni zapoznali się również z badaniami dotyczącymi komunikowania problemów płciowości i seksualności we wspólnotach zakonnych, z działalnością
Fundacji św. Józefa oraz z zaangażowaniem zakonów
męskich w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
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Objawienia

Prawdziwym ewenementem w Kościele są objawienia maryjne w Medziugorie. Trwają już od czterdziestu
lat. Matka Boża przybywa jako piękna, młoda kobieta,
ubrana w dostojną szatę. Czasem trzyma na ręku Dzieciątko. Przemawia do widzących w ich języku, a raz nawet pozwoliła się dotknąć. Widzący, obecnie już ludzie
dorośli, prowadzą normalne świeckie życie „przeplatane” objawieniami, które trwają do dzisiaj.
Wieść o objawieniach maryjnych rozeszła się szeroko po świecie. Do Medziugorie ze wszystkich stron
świata przybywają miliony pielgrzymów. Wielu z nich,
ujętych atmosferą miejsca i postawą „widzących”, zmienia swój sposób życia na lepszy, a wątpiący i sceptycy
często nawracają się, przystępują do spowiedzi i stają się
potem gorliwymi szerzycielami czci Niepokalanej.
Ciekawe, że Stolica Apostolska nie potwierdziła
nadprzyrodzoności objawień (Maryja mówi), a tylko
stwierdziła nadprzyrodzoność nawróceń. Tym nie mniej
ustanowiła tam swego delegata – aż do swej śmierci był
nim Polak, arcybiskup Henryk Hoser, emerytowany biskup warszawsko-praski, z wykształcenia lekarz internista – aby czuwał nad problemami duszpasterskimi
cudownego miejsca i poprawnością kultu.
A co Maryja mówi? Nie są to żadne rewelacje –
wzywa cały świat do modlitwy i nawrócenia, przekazuje liczne orędzia, w których zachęca do pogłębienia
życia wiary i życia sakramentalnego, do lektury Pisma
Świętego oraz wszelkiej pobożnej praktyki, do pokuty.
Każde spotkanie kończy słowami: „Dziękuję wam, że

10 | KWARTALNIK 2/2022

odpowiedzieliście na moje wezwanie”. Każde orędzie
zawiera wezwanie do modlitwy i do nawrócenia się do
Boga. (Notabene – przypomina się tu św. Jan Paweł II,
który wiele już lat temu podczas modlitwy Anioł Pański
wzywał: „Czas powrócić do Boga!”).
Maryja zapewnia, że modlitwa i nawrócenie to
najlepszy sposób na uwolnienie się od lęku i zdobycie
prawdziwej radości. Jako przykład podaję za pismem
„Echo Medjugorja” orędzie z 25 kwietnia tego roku:
„Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę, że jesteście zagubieni. Dlatego wszystkich was wzywam – wróćcie do
Boga, wróćcie do modlitwy, a Duch Święty wypełni was
swoją miłością, która daje radość sercu. Będzie w was
wzrastać także nadzieja na lepszą przyszłość i staniecie
się radosnymi świadkami Bożego miłosierdzia w was
i wokół was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Katolik nie jest obowiązany wierzyć w objawienia
prywatne, nawet te uznane przez Kościół. Objawienie
Boże publiczne zakończyło się ze śmiercią apostoła,
św. Jana. Tym nie mniej nie można przechodzić obok
nich obojętnie. Objawienia Jezusa dane św. Józefie Menendes czy ostatnio św. Faustynie, objawienia maryjne
w Lourdes, La Salette, Fatimie, a wcześniej w Polsce
w Gietrzwałdzie, że nie wspomnę o wielu innych –
w Meksyku, Argentynie, Japonii czy Afryce, skłaniają do refleksji na temat naszej wiary. Wiemy, że nie
zawsze jest ona jednakowo mocna, nie zawsze potrafi
sprostać wobec rozmaitych czynników wewnętrznych
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i zewnętrznych. Nieraz modlimy się z apostołami: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5-10).
Fundamentem naszej wiary jest Jezus Chrystus,
którego historyczne istnienie jest pewne, i któremu wierzymy, że jest Bogiem. Wśród wielości bogów i bóstw
na całym świecie już w Starym Testamencie Bóg powiedział: „Ja jestem Bogiem i nie ma innego”, a Jezus jeszcze tę prawdę skonkretyzował: „Kto widzi Mnie, widzi
i Ojca” (J 14, 10-11), i to Ojca, który jest miłosierny
i kocha wszystkich ludzi. Ustanowiony przez Jezusa sakrament chrztu czyni nas zdolnymi do wierzenia, nawet
w niesprzyjających okolicznościach, dając nam nadprzyrodzoną cnotę wiary obok nadziei i miłości. Nie jesteśmy
więc bezbronni wobec wrogiego Bogu i ludziom świata.
Rozum skażony grzechem pierworodnym ledwo
może przeczuwać, że poza materią, którą może zbadać
„mędrca szkiełko i oko”, może istnieć KTOŚ mający niezwykłą moc, KTOŚ niezwykle miłujący, KTOŚ, co choćby z powietrza może wyczarować postać pięknej młodej
kobiety ubranej w drogocenne szaty wyszywane złotem,
udzielającej konkretnych wskazań dzieciakom z zapadłej – wtedy – jugosłowiańskiej wioski, dziewczynce
Bernadetcie ze wsi u podnóża Pirenejów, czy trójce pastuszków z upalnej Fatimy w Portugalii. Tak może być
tylko w bajce, mówi rozum – niedouczony i pełen pychy.

Postawię tu przekorne pytanie: – A więc kto wyczarowuje z powietrza postać Maryi od czterdziestu lat
w tym samym miejscu, tym samym, dorosłym już ludziom?
Dziękujmy Bogu za naszą wiarę, tę przekazaną
nam i tę, o którą walczymy przez całe życie. Jakże inaczej znoszą swą chorobę ludzie wierzący, jakże inaczej
podchodzą do leczenia, a także do samego pacjenta wierzący pracownicy Służby Zdrowia.
Wszyscy wiemy, że objawienia, to tylko maleńka
cząstka działania TEGO, do którego wołamy: ABBA,
OJCZE!
Zakończmy więc te rozważania aktem wiary:
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe Słowo mylić nie może
O. Leon Knabit OSB
mnich tyniecki

Tyniec, 22 maja 2022
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Bonifratrzy i krajoznawcze wędrówki
w czasach II Rzeczpospolitej
Fotografie znajdujące się w Bibliotece i Archiwum krakowskiego
konwentu najczęściej pokazują braci przy pracy lub w czasie doniosłych uroczystości. Jednak nawet
najbardziej oddani swej posłudze
zakonnicy muszą mieć niekiedy
chwilę wytchnienia. Zachowało się
kilka szczególnie interesujących
zdjęć, które pokazują nam, jak wypoczywali bonifratrzy prawie 100 lat
temu. Fotografie te stały się również
pretekstem do opowiedzenia o polskiej turystyce w dwudziestoleciu

międzywojennym.
Prezentowane
tu zdjęcia pochodzą z albumu należącego najprawdopodobniej do
brata Franciszka Salezego Jasika.
Oprócz portretów i pamiątek z podróży wspomnianego brata w albumie znajdują się też fotografie jego
krewnych oraz współbraci. Większość została wykonana w latach 30.
XX wieku.
Odzyskana
niepodległość
oraz nowatorskie uchwały o urlopie wypoczynkowym dały Polakom możliwości, które przez lata

Fot. 1. Po prawej, brat Franciszek Salezy Jasik. Lata 30. XX w.

Fot. 2. Trzech bonifratrów i wioślasz na tle ruin zamku w Trokach pod Wilnem,
drugi od prawej brat Franciszek Salezy Jasik. Lata 30. XX w.
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zarezerwowane były jedynie dla
nielicznych. Nowy rząd zachęcał do
organizowania wypoczynku w kraju, oferując liczne zniżki kolejowe
dla turystów, wycieczki zakładowe
oraz inwestując w infrastrukturę wypoczynkową. Rozwinęło swą
działalność założone we Lwowie
w roku 1920 biuro turystyczne
„Orbis”, powstały liczne stowarzyszenia promujące wycieczki piesze
i rowerowe. W dwudziestoleciu
międzywojennym utworzono pierwsze polskie parki narodowe, a także
wytyczono szlaki, po których wędrować możemy do dziś. W sprzedaży
zaczęły pojawiać się niedostępne
dotąd wycieczkowe akcesoria, takie
jak namioty, śpiwory czy kuchenki
turystyczne. Coraz chętniej i coraz
liczniej oblegane były uzdrowiska.
Polacy po latach niewoli wreszcie
mogli cieszyć się swoim krajem.
W latach 30. XX wieku niezwykle popularnym i tanim sposobem
wypoczynku stała się żegluga rzeczna, coraz częściej też na polskich
rzekach można było spotkać kajaki. Fotografia nr 2 pokazuje w łodzi
wiosłowej trzech bonifratrów z wioślarzem pływających po jeziorze
Galwe na Litwie. W tle widać ruiny
zamku w podwileńskich Trokach.
Fotografia ta jest szczególnie cenna, gdyż zamek współcześnie… nie
jest ruiną! Po II wojnie światowej
został przez Litwinów odbudowany. Wycieczka braci w te strony nie
dziwi, gdyż w roku 1924 powrócili
do wileńskiego klasztoru. Zapewne
podczas wolnego dnia postanowili
zwiedzić najbliższą okolicę, która do
dziś zachwyca turystów walorami
przyrodniczymi i historycznymi.
Fotografia nr 3 wykonana została w Tatrach Zachodnich w latach 30. XX wieku. Dwaj bonifratrzy
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stoją na tle niezwykle malowniczego wodospadu Siklawica w Dolinie
Strążyskiej. Warto zwrócić uwagę na
charakterystyczny, turystyczny ubiór
mężczyzny po prawej stronie.
Co skłoniło braci do tej pieszej
wędrówki po górach? W latach 30.
XX wieku bonifratrzy nie posiadali
jeszcze willi w Zakopanem. Zagadkę
można łatwo rozwikłać. Owi dwaj
bracia posługiwali w krakowskim
konwencie. W związku z ogromnym zainteresowaniem wyjazdami
do Zakopanego uruchomiono słynną „Luxtorpedę”, czyli szybkie, bo
zaledwie 2,5-godzinne połączenie
kolejowe między Krakowem i Zakopanem. Dzięki temu nawet bonifratrzy dysponujący skromnymi
funduszami mogli sobie pozwolić na
wycieczkę w Tatry. Jeśli połączenie
sprzyjało, mogła to być nawet wycieczka jednodniowa.
Na odwrotnej stronie tej fotografii znajduje się odręcznie napisana modlitwa do Boga, aby wsławił
swego sługę Piotra Jerzego Frassatiego, który „przeszedł przez świat (…)
siejąc cnoty Twojej nauki przykładem własnego życia”. Podobna modlitwa przy fotografii w górach nie
jest przypadkowa. Pier Giorgio Frassati był włoskim tercjarzem dominikańskim, który zmarł w roku 1925
mając zaledwie 24 lata. Szczególnie
upodobał sobie ewangelizację młodzieży w czasie pieszych wycieczek
po górach. Brata, który napisał tę
modlitwę na pewno ucieszyłaby
wiadomość, że została ona wysłuchana – Frassati został beatyfikowany w roku 1990 przez papieża Jana
Pawła II, równie wielkiego miłośnika górskich wypraw z młodzieżą.
Na fotografii nr 4 widzimy przystań motorówek w Gdyni z lat 30.
XX wieku. Jedną z osób na pokładzie
jest bonifrater brat Franciszek Salezy Jasik. Odzyskanie przez Polskę
dostępu do morza było niezwykle
ważne dla gospodarki odradzającego się państwa. Niestety, nie od razu
można było czerpać z tego korzyści,

gdyż Gdańsk pozostawał Wolnym
Miastem. Ruszył więc jeden z największych projektów II Rzeczpospolitej – budowa portu w Gdyni, która
z małej, rybackiej wioski zaledwie
w ciągu kilku lat przeobraziła się
w miasto o decydującym dla Polski znaczeniu. Zaciekawieni rodacy
zaczęli chętnie korzystać z uroków
wczasów nad morzem. Dla wielu
z nich była to pierwsza w życiu okazja, żeby zobaczyć morze i wsiąść
na łódź motorową! Jak widać, również bratu udało się przeżyć żeglugę
łodzią po dopiero co zaślubionym
z Polską Bałtyku i zapewne zobaczyć, jak powstaje Gdynia.
Skoro opowiadamy już o podróżowaniu przed laty, jako ciekawostkę warto zwrócić uwagę na

zachowany w archiwum liścik. Jego
treść jest następująca:
Poznań, 1 III 1922.
Z powodu tego, iż rozpoczynam
sezon wycieczkowy i aparat fotograficzny będzie mi przy tem niezbędny, proszę Wielebnego Braciszka
o zwrócenie mi go wraz z statywem
skoro nadarzy się okazja.
Z poważaniem
Tadeusz Perkitny
Niestety, nie wiemy, który bonifrater był owym „Wielebnym
Braciszkiem” oraz w jaki sposób nawiązała się jego znajomość
z nadawcą – Tadeuszem Perkitnym.
Wiemy jednak, że cztery lata później
ów Tadeusz, młody inżynier, wyruszył w podróż dookoła świata. Towarzyszył mu przyjaciel ze studiów

Fot. 3. Bonifratrzy przy wodospadzie Siklawica w Tatrach Zachodnich, lata 30. XX w.
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Fot. 4. Przystań motorówek w Gdyni, na pokładzie brat Franciszek Salezy. Lata 30. XX w.

Leon Mroczkiewicz. Mieli ze sobą
mapę świata wyrwaną z atlasu, kilkadziesiąt dolarów na początek drogi i skromnie spakowane plecaki. Po
drodze zarabiali na dalszą podróż,
pracując w tartakach oraz wykonując fotografie na zamówienie.
Do Poznania wrócili w 1930 roku,
przebywszy 88 tysięcy kilometrów.
Swoje przygody opisali w książkach,
w których znajdziemy także ich autorskie zdjęcia.
Czy to właśnie ten aparat fotograficzny wspomniany w liście do
„Wielebnego Braciszka” towarzyszył
Perkitnemu w czasie podróży dookoła świata? Niewykluczone. W dwudziestoleciu
międzywojennym
w Polsce aparaty fotograficzne były
już na tyle lekkie i łatwe w obsłudze,
że można było bez trudu wziąć je
z sobą na pieszą wycieczkę. Dzięki rozwojowi krajowych wytwórni
sprzętu fotograficznego aparaty stały się powszechne, a najprostsze modele były w zasięgu finansowym nie
tylko tych lepiej sytuowanych. Stąd
właśnie wiele ciekawych fotografii
dokumentujących życie codzienne
w II Rzeczpospolitej, a w przypadku Tadeusza i Leona – również na
świecie.
Obecnie niemal każdy z nas
ma przy sobie sprzęt umożliwiający
zrobienie, przechowywanie i przesyłanie zdjęć. Nawet jeśli decydujemy się na zachowanie ich tylko
w formie cyfrowej, nie zapomnijmy
o podpisaniu fotografii jako pliku.
Odnotujmy przynajmniej miejsce
i rok wykonania zdjęcia, gdyż nasza pamięć jest zawodna. Dla wielu
z nas fotografie w rodzinnych albumach są zagadką – często nie wiemy,
kim były fotografowane osoby, co je
łączyło, z jakiej okazji, kiedy i gdzie
wykonane zostało zdjęcie, kto je wykonał. A wystarczyłaby krótka notatka na odwrotnej stronie! Dla tych,
co przyjdą po nas, są to informacje
bezcenne.
Judyta Pawlak

Fot. 5. List Tadeusza Perkitnego do bonifratra, 1 III 1922 r.
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medycyna

Jesz tłusto i słodko? Rozpędzasz miażdżycę
jak sportowy samochód!
Z doktorem Włodzimierzem Pawelskim, specjalistą kardiologiem z Poradni Kardiologicznej w Centrum Medycznym im. doktora Wacława Łęckiego Szpitala Zakonu Bonifratrów
św. Jana Bożego w Łodzi rozmawia Marek Wilczek
Co służy sercu?
Zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie się, aktywność
fizyczna i ograniczenie używek, czyli przede wszystkim
kategoryczne rozstanie się z papierosami, jeśli ktoś je
pali, oraz umiarkowanie w spożywaniu alkoholu, jeśli ktoś ma z tym kłopot. Z diety należałoby wykluczyć
nadmiar produktów słodkich, a więc tych zawierających cukry proste, i do minimum ograniczyć niezdrowe
tłuszcze zwierzęce. No i oczywiście konieczna jest jakaś
aktywność fizyczna, w przypadku osób prowadzących
siedzący tryb życia najlepiej zaplanowana, regularnie
kilka razy w tygodniu zmuszająca do wysiłku przez 30–
40 minut – mogą to być intensywniejsze spacery, jazda
na rowerze, pływanie. Jeśli z jakichś względów nie jest
to możliwe, to chociaż postarajmy się nie wszędzie i nie
zawsze jechać samochodem – jeśli trzeba pójść gdzieś
niedaleko, idźmy pieszo, jeśli trzeba wyjść na 2–3 piętro, nie korzystajmy z windy, i przynajmniej w weekendy starajmy się wybrać na dłuższy spacer. Nie odkrywam tu Ameryki – oczywiście wszystko to każdy z nas
dobrze wie, ale czy stosujemy się do tego w praktyce?
Czy nie jest tak, że mówmy sobie – zacznę od jutra, ale
dziś jeszcze „ostatni raz” będzie tłusto, słodko i wszędzie samochodem?
Czy równie ważne jest także to, ile jemy?
Ogromnie ważne! Nadwaga i otyłość niszczą nie tylko stawy, ale także nasze serce. A my przeważnie
jemy za dużo, przejadamy się, dostarczamy naszemu
organizmowi dziennie nawet dwa razy więcej kalorii
niż jest w stanie zużyć. To zaś, czego nie zużyje, idzie

w kilogramy, które obciążają nie tylko nasze stawy,
ale także potężnie obciążają serce. Nie wspominam już
o komforcie życia, bo przecież z otyłością nie tak łatwo
się żyje.
Otyłość niszczy serce? Jak to możliwe?
Niszczy, ponieważ męczy serce, zmusza je do nadmiernego wysiłku. Większość, bo prawie 80% osób przychodzących do kardiologa z „objawami sercowymi”, narzeka, że szybko się męczą. Nie narzekają na bóle serca,
nadciśnienie tętnicze czy bóle głowy, ale właśnie na zmęczenie. A z czego to zmęczenie wynika? Z niewydolności
serca – tak to określa się w kardiologii, ale określenie
to dobrze oddaje, co się dzieje z sercem u osoby otyłej.
A co się z nim dzieje?
Otyłość narzuca sercu zadania ponad miarę – serce
za wszelką cenę chce zaopatrzyć nasze za duże ciała
w tlen, wpompować w nie krew, zaczyna przyspieszać,
ale i tak nie daje rady. Nie odpoczywa, można powiedzieć, że powoli „umiera” z wysiłku, zaczyna być niedokrwione, coraz słabiej się kurczy i rozkurcza. Dochodzi
do włóknienia serca, to znaczy te jego fragmenty, które są
niedokrwione, czyli niedotlenione, obumierają, komórki
mięśniowe serca zamieniają się w tkankę łączną. A ona
już nie pracuje, jest fragmentem serca, ale nie kurczy się
i nie rozkurcza, nie pompuje krwi. Proszę sobie wyobrazić, że osoba otyła, często jeszcze młoda, bez żadnych
chorób, niewydolność serca odczuwa tak samo jak osoba, która przeszła dwa zawały. Czyli jak ktoś, kto ma
zniszczone serce. Z niewydolnością serca żyje się bardzo niekomfortowo, bo każdy większy wysiłek stwarza
problem – schody to problem, kilkaset metrów pieszo
to problem. Jeśli taki stan rzeczy trwa długo – a z otyłością chodzimy 10–15 czy więcej lat – to często kończy
to się zawałem.
Oczywiście niewydolność serca może mieć też wiele innych przyczyn, nie zawsze powoduje go tylko otyłość, jednak dziś niewydolność serca spowodowana
otyłością to prawdziwa plaga. Zróbmy sobie prosty test
i odpowiedzmy na dwa proste pytania – czy mam nadwagę, czy szybko się męczę? Jestem pewien, że wiele
osób czytających ten tekst odpowie twierdząco.
Większości z nas papierosy kojarzą się raczej ze
wzrostem ryzyka chorób nowotworowych, dlaczego
palenie jest groźne także dla serca?
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Palenie przyspiesza rozwój miażdżycy, która nie tylko
może prowadzić do miażdżycy kończyn dolnych, co
często kończy się ich amputacją, ale też może być przyczyną zawału lub udaru. Z cholesterolu, który gromadzi się w ściankach tętnic, tworzą się tak zwane blaszki
miażdżycowe, które przedostają się do światła tętnicy
poprzez jej uszkodzenia. Jeśli proces ten trwa dłuższy
czas, to – mówiąc prosto – tętnica się zatyka. Zawarte
w dymie papierosowym substancje smoliste przyczyniają się do uszkadzania tętnic, śródbłonka naczyniowego, i w ten sposób pomagają w „przebijaniu” się,
czyli osadzaniu się blaszki miażdżycowej. Przyspieszają
więc proces powstawiania i narastania miażdżycy.
A alkohol?
Alkohol należy do substancji toksycznych, które powodują obumieranie komórek mięśniowych serca, włóknienie, zastępowanie ich „nieruchomą” tkanką łączną. Powszechnie uważa się, że alkohol niszczy przede
wszystkim wątrobę, ale ktoś, kto latami pije alkohol,
bardziej szkodzi swojemu sercu niż wątrobie, ono bowiem jest bardziej wrażliwe na niszczące działanie alkoholu niż wątroba. Nierzadko u osób nadużywających alkoholu włóknienie serca wyprzedza marskość wątroby.
Wspomniał Pan o cholesterolu, który jest „budulcem” miażdżycy. Z wiekiem chyba każdemu coś
w tętnicach i żyłach zalega. Trzeba się tym przejmować?
Powiem tak – miażdżyca to nie koniec świata, z niewielką miażdżycą można żyć, najważniejsze jednak jest to,
żeby nie dopuszczać do rozwoju procesów miażdżycowych lub też starać się je spowolnić do minimum. Mężczyźni po czterdziestce i kobiety w okresie menopauzy
powinni zbadać sobie poziom cholesterolu we krwi,
wszystkich jego frakcji, i dbać, żeby był prawidłowy.
Chodzi głównie o właściwy poziom tak zwanego „złego” cholesterolu LDL – u osób zdrowych nie powinien
on przekraczać stężenia 100 mg/dl, oraz trójglicerydów, których stężenie nie powinno być wyższe niż
150 mg/dl. Jeśli u osoby bez innych chorób występują niewielkie przekroczenia poziomu cholesterolu LDL
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czy trójglicerydów, do ich skorygowania z reguły wystarczy ubogo tłuszczowa dieta z ograniczeniem cukrów
prostych oraz aktywność fizyczna. Jeżeli nie pomoże
zmiana stylu życia, trzeba włączyć leki. Warto też sprawdzać masę ciała, policzyć sobie tak zwany wskaźnik
BMI, czyli sprawdzić, czy nie mamy nadwagi. Nawiasem
mówiąc, BMI powinien sobie policzyć każdy, zwłaszcza
że nie jest to zbyt skomplikowane – trzeba wagę ciała
podzielić przez wzrost podany w metrach i podniesiony
do kwadratu. Wynik powyżej 25 oznacza nadwagę, powyżej 30 – otyłość.
Niektórzy boją się leków obniżających cholesterol.
To uzasadniony strach?
Nie, specjaliści nie mają tu wątpliwości – statyny, głównie atorwastatyna i rosuwastatyna oraz tak zwane fibraty, bo na nich oparte są obecnie leki obniżające poziom
cholesterolu, dla przeważającej liczby leczących się nimi
pacjentów nie są szkodliwe. Stosowanie ich jednak musi
odbywać się pod kontrolą lekarza, konieczne są też
okresowe laboratoryjne badania prób wątrobowych (ponieważ miejscem działania leków jest wątroba). W wąskiej grupie pacjentów statyny mogą powodować bóle
mięśniowe, które po odstawieniu lub zmianie leku ustępują. W pozostałej grupie chorych leki te można brać
całe życie. Twierdzenie, że jest inaczej, które można znaleźć na przykład w Internecie, nie ma żadnego podłoża
naukowego.
Czy statyny to jedyne leki obniżające wysoki poziom
cholesterolu we krwi?
Nie, stosuje się też leki o innym mechanizmie działania niż statyny czy fibraty. Statyny hamują wytwarzanie cholesterolu, fibraty zaś trójglicerydów w wątrobie
(tu powstają duże ilości tego „złego” cholesterolu LDL
oraz trójglicerydy). Ale cholesterol obecny w naszym organizmie pochodzi nie tylko z wątroby, znajduje się też
w naszej diecie, w wielu pokarmach. Lek o nazwie ezetymib ogranicza wchłanialność cholesterolu z pokarmów.
Czyli jeśli zjemy golonkę, to ten lek sprawi, że tłuszcz
w niej zawarty nie trafi do naszych tętnic, a zostanie
w naturalny sposób wydalony z organizmu. U pacjentów z hipercholesterolemią stosuje się też leki będące
połączeniem ezetymibu i rosuwastatyny.
Z czego wątroba produkuje cholesterol?
Z cukru, z glukozy, stąd tak ważne jest dbanie o właściwy poziom glukozy we krwi, cukrzyca bowiem może
mieć bardzo zły wpływ na nasz układ krążenia, na rozwój miażdżycy. Nam się wydaje, że poziom cholesterolu
podwyższają tłuste potrawy. One też, ale jak do tego jemy
słodko, rozpędzamy miażdżycę jak sportowy samochód.
Dlaczego ruch pomaga sercu?
Z kilku powodów – zapobiega otyłości oraz cukrzycy, które są groźne dla serca. Dalej – przyczynia się
do utrzymania właściwego poziomu cholesterolu,

medycyna

podwyższa poziom cholesterolu HDL, który chroni nas
przed miażdżycą. Po trzecie – kiedy się męczymy, serce
mocniej pracuje, szybciej pompuje krew, która szybciej
płynie przez tętnice. I tu działa czysta hydraulika – jeśli
krew płynie szybciej, możliwość zostawienia „osadów”
w tętnicach jest mniejsza. Można powiedzieć, że szybko płynąca krew przepłukuje je, porywa to, co może je
blokować.
A stres? Także ma wpływ na serce?
Na pewno, kardiolodzy wiedzieli o tym od zawsze.
Większość pacjentów kardiologicznych mówi o stresie,
zwłaszcza przy chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym, przy zaburzeniach rytmu serca. Medycyna dostrzegała znaczenie stresu, jego wpływu na nasze zdrowie, ale dopiero stosunkowo niedawno zaczęto mu się
uważniej przyglądać.
Jak stres działa na układ krążenia, na serce? Powoduje uwalnianie do krwi dwóch hormonów – adrenaliny
i noradrenaliny, które pobudzają organizm. A więc powodują przyspieszenie akcji serca, wzrost napięcia mięśniowego, skurcz naczyń krwionośnych, czyli rośnie także ciśnienie krwi. Jeśli więc ktoś żyje w długotrwałym
stresie, przez wiele godzin dziennie w ciągu miesięcy
czy lat, co na przykład może być związane z wykonywaną
pracą, warunkami pracy, to łatwo domyślić się, że osoba

ta najprawdopodobniej będzie mieć problemy z sercem,
a ciśnieniem tętniczym krwi. A jeśli u kogoś rozwinęła
się miażdżyca, to stres może wywołać zawał, bo całkowicie zamknie, mówiąc potocznie „ściśnie” tętnicę wieńcową, w znacznym stopniu zablokowaną przez miażdżycę,
i zawał gotowy. Nawet jeśli jesteśmy w bezruchu, stres
obciąża serce równie mocno jak wtedy, kiedy podejmujemy olbrzymi wysiłek fizyczny. Trzeba więc starać się
minimalizować stres, umieć się zrelaksować. Jeśli zaś
sami nie potrafimy sobie z tym poradzić, zwróćmy się
o pomoc do specjalistów.
Dziękuję za rozmowę.
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Czy perz
i pokrzywa
pomagają
w leczeniu alergii?
Tak, nie są to zresztą jedyne zioła stosowane w leczeniu i łagodzeniu skutków różnego rodzaju
alergii. Niektóre z nich – jak choćby rumianek, mięta, skrzyp, czarnuszka, nagietek lekarski czy
babka lancetowata – wszyscy dobrze znamy, ich lista jest bardzo długa. Często też okazuje się,
że zioła mogą być skutecznym i wystarczającym lekarstwem na alergiczne nieżyty dróg oddechowych, które wiosną dają nam się mocniej we znaki – mówi doktor Marcin Samosiej, kierownik
Przychodni Ziołoleczniczej w Bonifraterskim Centrum Medycznym w Łodzi.
Przyczyną alergicznych nieżytów dróg oddechowych, zwanych też czasami katarem siennym czy pyłkowiną, jest uczulenie – nadwrażliwość – na jeden lub
wiele czynników albo substancji określanych mianem
alergenów. Zwykle myślimy o alergenach znajdujących
się w powietrzu i dostających się do organizmu drogą
oddechową, zdarza się jednak, że reakcję uczuleniową mogą wywoływać też pokarmy czy leki. Są alergeny sezonowe – na ich działanie jesteśmy narażeni tylko
w niektórych porach roku, np. na pyłki drzew wczesną
wiosną, na pyłki traw i zbóż późną wiosną i latem, a na
zarodniki grzybów pleśniowych jesienią, ale są też takie,
z którymi możemy mieć kontakt przez cały rok, są to np.
roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, pierze, alergeny pokarmowe, leki lub środki chemiczne.

Czy pyłki roślin „zatykają” nam nos?
Nie. Pyłki nie zatykają nosa, ale u osób na nie uczulonych wywołują nieprawidłową, nadmierną odpowiedź
układu odpornościowego. Pyłek drażni śluzówkę nosa,
co pobudza komórki wytwarzające przeciwciała i różne
substancje chemiczne zwane mediatorami, m.in. histaminę, która jest również substancją przekaźnikową
reakcji zapalnych, pośredniczy w rozwoju alergii. Można powiedzieć, że komórki wytwarzające przeciwciała
„wpadają w panikę”, ich reakcja obronna jest za mocna
i w pewien sposób zwraca się przeciw własnemu organizmowi. A to powoduje niekorzystne skutki dotykające
śluzówki powlekającej jamę nosa, zatok, gardła, takie
jak obrzęk, nadmierne wydzielanie śluzu, przekrwienie,
uczucie zatkanego nosa, ból głowy, świąd, kichanie. Także w sąsiednich narządach mogą pojawić się takie objawy, jak łzawienie, przekrwienie i pieczenie oczu, kaszel,
duszność, świąd skóry, wysypka.
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Alergiczny nieżyt nosa może dokuczać osobom
w każdym wieku, najczęściej ujawnia się u dzieci i młodzieży, choć bywa i tak, że alergia pokazuje się w podeszłym wieku. Przebieg choroby też może być bardzo
różny – czasem dokucza nam przez całe życie, a czasem
pojawia się w dzieciństwie, a w wieku dorosłym ustępuje, po czym zdarza się, że przypomina o sobie po wielu
latach „uśpienia”, na przykład po zmianie miejsca zamieszkania, silnym stresie czy po infekcji. Dlatego diagnostyka i leczenie muszą być dostosowane indywidualnie do konkretnego pacjenta.

Pigułka czy ziółka?
W przypadku wystąpienia objawów alergii należy
przede wszystkim – jeżeli tylko jest to możliwe – ograniczać narażanie się na powodujące ją alergeny. To
może być choćby unikanie miejsc, gdzie pylą trawy lub
drzewa, unikanie kontaktów ze zwierzętami, likwidacja
w mieszkaniach przedmiotów magazynujących kurz
(zasłony, dywany), dokładne sprzątanie i wietrzenie
pomieszczeń. Kolejnym elementem terapii jest zastosowanie leków ograniczających objawy uczulenia – należą
do nich leki przeciwhistaminowe, kromoglikany, krople
zmniejszające obrzęk błony śluzowej, sterydy stosowane
donosowo i doustnie. Warto też jednak wiedzieć, że niemal wszystkie efekty działania syntetycznych specyfików stosowanych w leczeniu alergicznego nieżytu nosa
mogą być do pewnego stopnia uzyskane dzięki lekom
ziołowym.
Niekiedy zioła mogą być stosowane jako jedyne
leki, kiedy indziej zaś bywają kojarzone z lekami syntetycznymi. Leczenie samymi ziołami stosujemy w nieżytach przebiegających łagodnie i sporadycznie. Leki
roślinne stosowane w okresie narażenia na działanie
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alergenu i czasie je poprzedzającym zmniejszają ilość
i siłę napadów dolegliwości. W nieżycie całorocznym lub
długotrwającym zioła stosujemy przewlekle przez kilka
miesięcy, a nawet przez kilka lat. Ich działanie zmniejsza
siłę objawów, a z czasem skraca długość zaostrzeń, tak
że w kolejnych sezonach występują one coraz słabiej lub
ustępują zupełnie. Oczywiście, istotne dla skuteczności
i bezpieczeństwa takich kuracji jest prowadzenie ich
przez lekarza-fitoteraputę (specjalistę w zakresie ziołolecznictwa) we współpracy z innymi specjalistami.
Leczenie skojarzone – zioła plus leki syntetyczne – dotyczy tych przypadków, gdy same leki ziołowe
nie potrafią skutecznie opanować choroby, na przykład
przy cięższych objawach nieżytu albo nieżytu całorocznego z silnymi zaostrzeniami. Mieszanki ziołowe stosowane są wtedy przewlekle, a sterydy donosowe i inne
leki przeciwalergiczne w czasie nasilenia objawów. Zioła
pozwalają na zmniejszenie ilości stosowanych leków,
ograniczają częstość napadów, a czasem umożliwiają
stopniowe ograniczanie leków syntetycznych. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że leki roślinne działają
słabiej i wolniej, tak więc czas osiągnięcia efektu terapeutycznego jest dłuższy niż w przypadku innych leków.

Bonifraterskie mieszanki ziołowe
Na alergiczny nieżyt nosa zalecana jest mieszanka
z babki lancetowatej, perzu, pokrzywy, bratka i kocanki. Wśród licznych substancji czynnych zawartych
w tych ziołach są zarówno te łagodzące objawy, jak i te
działające pośrednio na przyczyny alergicznego nieżytu
nosa. Wyróżnia się tu zwłaszcza babka lancetowata, która działa immunostymulująco, przeciwwirusowo, przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, a ponadto uszczelnia
naczynia włosowate, łagodzi i powleka śluzówki, przez
co działa przeciwkaszlowo. Bratek i kocanka działają
przeciwzapalnie i „odtruwająco”, perz wspomaga osłonę śluzówek i uszczelnia naczynia, a liść pokrzywy ma
działania przeciwzapalne oraz wzmacniające. Zaletą
mieszanki przygotowanej z tych ziół jest więc połączenie
w jednym preparacie wielu substancji działających na
różne objawy nieżytu. Zioła w niej zawarte łagodzą przebieg choroby, dając efekty podobne jak leki syntetyczne
i zwykle nie wykazują istotnych działań niepożądanych.
W mieszankach ziołowych, przygotowywanych
według bonifraterskich przepisów używanych w leczeniu alergicznego nieżytu nosa, stosuje się też ziele
majeranku, ziele skrzypu, kwiat rumianku, owoc
kolendry, kwiat czarnego bzu. Ziele majeranku działa
przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, ziele skrzypu ma
działanie powlekające i uszczelniające śluzówki, kwiat
rumianku działa przeciwalergicznie, przeciwzapalnie
i wspomaga gojenie śluzówek, owoc kolendry ma aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą, kwiat

czarnego bzu chroni i wzmacnia błony śluzowe dróg
oddechowych, ma działanie przeciwwirusowe, a także
wzmacnia naczynia włosowate.
Mieszanki tych ziół stosuje się w postaci wywarów przygotowywanych raz dziennie (2 łyżki stołowe
ziół zalewamy 2–2,5 szklankami wody, zagotowujemy
i utrzymujemy w stanie wrzenia 1–2 minuty, następnie
parzymy pod przykryciem 20–30 minut) i przyjmowanych 2–3 razy dziennie po ½ szklanki przed posiłkami.
U dzieci parzymy ziółka nieco słabsze (½–1 łyżki ziół na
1–1,5 szklanki wody).
Długość takich terapii zależy oczywiście od indywidualnych predyspozycji danego pacjenta, zwykle jednak
powinna trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Są
też osoby pijące zioła przez wiele lat.
W bonifraterskim receptariuszu jest też mieszanka ziół do parzenia i stosowania w postaci okładów na
oczy zalecana w przypadku podrażnienia, zapalenia
i przekrwienia spojówek. W jej skład wchodzą – świetlik łąkowy, nagietek lekarski, babka lancetowata,
rumianek pospolity i chaber bławatek. Zalecamy
przygotowanie 1 szklanki wywaru z takich ziół i przemywanie nim oczu lub przykładanie nasączonych nim
jałowych gazików 1–2 razy dziennie na powieki. Zabiegi stosujemy od kilku do kilkunastu dni, do ustąpienia
objawów.

Olejki, maści
Często naszym pacjentom zalecamy również doustne preparaty zawierające olej z czarnuszki siewnej,
najczęściej w postaci kapsułek. Działają przeciwalergicznie, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, łagodzą
objawy w sposób porównywalny z lekami przeciwhistaminowymi. Mogą też być stosowane równolegle z lekami syntetycznymi.
Cennym uzupełnieniem terapii alergicznych nieżytów dróg oddechowych są leki roślinne stosowane
zewnętrznie. Istotną grupę stanowią tu olejki eteryczne,
takie jak eukaliptusowy, anyżowy, tymiankowy, sosnowy, pichtowy. Stosowane pojedynczo lub w gotowych kompozycjach w postaci inhalacji parowych lub za
pomocą inhalatorów, pomagają obkurczyć obrzękniętą
błonę śluzową, udrażniają drogi oddechowe oraz łagodzą stan zapalny. Działają też przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. U małych dzieci nie mogących stosować
inhalacji możemy wcierać te substancje w skórę – np.
maść majerankową pod nosem dziecka lub olejek
eukaliptusowy w okolicy czoła i policzków, można też
nasączać kilkoma kroplami olejku ubranko dziecka lub
poduszkę, tak by wdychane opary olejku docierały do
nosa i oskrzeli.
Marcin Samosiej
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z życia zakonu

konary

Projekt Erasmus
W ramach projektu Erasmus+ „REVIVAL”
w dniach 2–5 maja w Dublinie odbyło się spotkanie
międzynarodowe, w którym naszą Fundację reprezentowały dwie osoby. Brały one udział w posiedzeniach
dotyczących tworzenia bazy materiałów edukacyjnych
do zajęć teatralnych, a także uczestniczyły w zajęciach
teatralnych dotyczących kształtowania czucia własnego
ciała, umiejętności głosowych oraz wzmocnienia działań sensomotorycznych. Doświadczenia te pozwolą im
lepiej przekazać instruktaż podopiecznym.
W projekcie oprócz jednostek pomocy społecznej
z Europy zaangażowani są także aktorzy z Hiszpanii
i Grecji, co pozwala na wzrost profesjonalizmu tworzonych ćwiczeń teatralnych. W ramach działań projektowych mieliśmy możność obejrzenia sztuki teatralnej
zatytułowanej „Making a Mark”, w której głównym aktorem była osoba z niepełnosprawnością opowiadająca
swoją historię. Niebywałe umiejętności aktorskie Marka
wywołały wśród uczestników projektu prawdziwy entuzjazm, potwierdzając tym samym sensowność i celowość prowadzenia tego rodzaju zajęć.
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Po powrocie podjęliśmy pierwsze próby prowadzenia ćwiczeń teatralnych zgodnie ze wskazówkami
otrzymanymi od profesjonalistów w Dublinie. Terapeuci
przygotowali zajęcia sensoryczne pn. „Teatr zmysłów –
wycieczka do lasu” mające pobudzić wszystkie pięć
zmysłów. Pan Zbigniew, jeden z uczestników ŚDS, tak
opisuje wrażenia podczas zajęć z zasłoniętymi oczami:
„To było coś innego, poczuć, jak może doświadczać otoczenia osoba, która straciła wzrok. Dotykanie różnych
przedmiotów: szyszek, traw, kamieni, a także słuchanie
odgłosów lasu, tego szumu, było relaksujące. I oczywiście ważna była ta malinka do zjedzenia!”.
Już w najbliższej przyszłości postaramy się przygotować kolejne ćwiczenia, tym razem wybierzemy się
nad morze! Pomimo dużej odległości od prawdziwego
morza, terapeuci z pewnością potrafią namiastkę morza
stworzyć – tu u nas, w Konarach!
Natalia Gębka

Projekt REVIVAL jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę publikację, a Komisja nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

z życia zakonu

konary

Ikonopisanie
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna realizuje
projekt „Integrowanie przez Ikonopisanie”, czyli nauka
pisania ikony św. Jana Bożego, której celem jest pogłębienie świadomości istnienia lokalnych dóbr kultury
(działalność bonifratrów, Sanktuarium Matki Bożej Gajowskiej) wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób
z niepełnosprawnościami mieszkającymi lub pracującymi w gminie Mogilany.
Pierwszy etap projektu zakończyliśmy podczas Majówki w Mogilanach wystawą prac uczestników warsztatów. Dotychczas w warsztatach wzięło udział 31 osób
z niepełnosprawnościami oraz 134 dzieci ze szkół podstawowych gminy Mogilany. Elementem integracyjnym
była obecność naszych podopiecznych na zajęciach dla
dzieci. Zostali bardzo pozytywnie odebrani! Dzięki takim wizytom odczarowujemy niepełnosprawność!
Przed nami kurs z ikonopisania dla pracowników
oraz mieszkańców gminy. Startujemy 11 czerwca! Wizerunek św. Jana Bożego już wybrany! Wsparcia duchowego podczas procesu pisania będzie nam udzielał
ks. Jacek Miszczak. Dziękujemy za opiekę!
Natalia Gębka

Majówka w Mogilanach
Jak zwykle w maju wzięliśmy czynny udział w dorocznej Majówce w Mogilańskim Dworze. W trakcie
imprezy przygotowaliśmy kiermasz prac wykonanych
przez podopiecznych Fundacji, odbyła się także kwesta
oraz licytacja na rzecz naszych Dzieł. Zebrane środki
przeznaczone zostaną na codzienne potrzeby osób niepełnosprawnych w Konarach.
Tradycyjnie podczas Majówki odbyły się również
występy Zielonej Kapeli, która zaprezentowała kilka
utworów ze swego bogatego repertuaru. Wykonawcy –
B. Jamroz, W. Müller, K. Kołaczyk z terapeutą prowadzącym Jarkiem – jak zwykle zostali gorąco przyjęci
przez zgromadzoną publiczność.
Monika Surówka
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Łódź

Dary dla Drohobycza
Z łódzkiego konwentu wyruszył 19 maja na Ukrainę transport darów otrzymanych z Prowincji Hiszpańskiej naszego Zakonu. Darczyńcy z Fundacji Juan
Ciudad z Madrytu i Fundacji Avanza przekazali łącznie
33 palety produktów dla potrzebujących w prowadzonej
przez braci bonifratrów Stacji Opieki Socjalnej w Drohobyczu i współpracującej z nią parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła. W darach znajduje się m.in. żywność
z długim terminem przydatności do spożycia: konserwy, olej, cukier; mleko w proszku dla niemowląt oraz
pieluchy; materiały opatrunkowe i medyczne. Wszystko
to w najbliższych dniach dotrze do naszych ukraińskich
przyjaciół cierpiących z powodu działań wojennych.
W pierwszych dniach czerwca transporty z produktami żywnościowymi, środkami higieny osobistej jak
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i środkami czystości przekazano najbardziej potrzebującym – mieszkańcom Drohobycza i okolic, którzy zgłosili się do parafii św. Bartłomieja w Drohobyczu, a także
dzieciom z Domu Dziecka w Podburzu, który bracia
bonifratrzy wspierają finansowo i materialnie od lutego
2022 r.

z życia zakonu

Wrocław

Dzień Pielęgniarek
We wrocławskim kinie Nowe Horyzonty odbyła się
piękna uroczystość wręczenia pielęgniarkom z Dolnego
Śląska odznaczeń zawodowych Bene Meritus (Słusznie
Zasłużony). Odznaczenie to ma na celu uhonorowanie
i wyróżnienie pielęgniarek i położnych za profesjonalizm, postawę zawodową i społeczną, upowszechnianie
i przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a także wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych. Wśród nagrodzonych znalazło się aż pięć pielęgniarek z naszego
Hospicjum: pielęgniarka oddziałowa Edyta Podpora,
a także Alicja Drobna-Skrądź, Anna Trawicka, Małgorzata Kubiak i Maria Salome Gonzalez Cebresos (siostra
Ana).
Wszystkie nasze uhonorowane pielęgniarki to osoby o znakomitych kwalifikacjach zawodowych i wieloletnim stażu, wrażliwe, serdeczne, pełne dobroci, ciepła i pogody ducha zarówno w stosunku do pacjentów
u kresu życia, jak i ich rodzin, dla których w trudnych
chwilach są prawdziwym wsparciem.

Gratulujemy im serdecznie i cieszymy się, że ich
drogi zawodowe od lat są związane z działalnością Hospicjum św. Jana Bożego we Wrocławiu.
Anna Żebranowicz

Piknik rodzinny
W sobotę 4 czerwca w ogrodzie wrocławskiego
Hospicjum odbył się piknik rodzinny dla pracowników
wrocławskiego oddziału Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. o.o. i ich rodzin. Mimo zmiennej pogody
nie zabrakło radości i uśmiechu. Cieszyły się zwłaszcza
dzieci, dla których przygotowano mnóstwo atrakcji –
animacje, brokatowe tatuaże, malowanie buziaków, balonowe zwierzęta, a przede wszystkim dmuchane zjeżdżalnie, które cieszyły się niesłabnącym powodzeniem
naszych najmłodszych.
Dzięki bratu Łukaszowi – organizatorowi dodatkowych atrakcji – wiele osób miało okazję przejechać
się rikszą i uczestniczyć w konkursie na najładniejszego

gołąbka pokoju rysowanego kredą na chodniku. Firma
cateringowa zadbała, żeby nikt z uczestników nie był
głodny – pyszne jedzenie z grilla, a także lody niewątpliwie przyczyniły się do tego, że konkurs przeciągania
liny w różnych grupach zawodowych wzbudził mnóstwo
emocji. Ostatecznie wygrała drużyna opiekunów i pielęgniarek z Hospicjum stacjonarnego, pokonując ekipę
z PROVITY i administrację.
Cieszymy się, że nasi pracownicy tak licznie skorzystali z okazji wspólnego spędzenia czasu, możliwości integracji i wzajemnego poznania się. Dziękujemy
wszystkim za obecność! Do następnego razu!
Agata Wołk
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Wrocław

Piękny tydzień w Hospicjum!
Dużo się działo u nas w tygodniu po świętej Zośce,
która w tym roku wcale nie była zimna. Przede wszystkim było mnóstwo odwiedzin – naszych pacjentów
odwiedzili nie tylko członkowie rodzin, wolontariusze,
Nieśmiertelni z Duszpasterstwa Akademickiego, Telewizja Trwam, ale także niecodzienni goście – suczka
Daisy, przyprowadzona przez swą panią wolontariuszkę,
a także czarny kot ze swą właścicielką z zaprzyjaźnionego 7 Liceum we Wrocławiu. Każde odwiedziny to dla
pacjentów powód do radości, ale te psio-kocie wizyty
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pacjenci po prostu uwielbiają, co widać nie tylko na
okładce kwartalnika.
Dużo radości, piękna pogoda, spędzanie czasu
w ogrodzie – to był dobry czas!
Agata Wołk

MIŁOSIERDZIE

Prudnik

Festiwal Radości po raz trzeci
W prudnickim kinie „Diana” 22 czerwca odbył
się III Festiwal Radości, czyli Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością, zorganizowany
przez Konwent Bonifratrów w Prudniku, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. W Festiwalu udział wzięło 160 niepełnosprawnych artystów
z 12 placówek z województw – opolskiego, śląskiego,
podkarpackiego i małopolskiego, w tym także z ośrodków bonifraterskich w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach,
Zebrzydowicach i oczywiście z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prudniku.
Patronat Honorowy nad imprezą objęli: prowincjał
Zakonu Szpitalnego br. Franciszek Salezy Chmiel, dyrektor PFRON w Opolu Łukasz Żmuda, burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, starosta powiatu prudnickiego
Radosław Roszkowski.
Wspaniała impreza rozpoczęła się warsztatami
wokalnymi oraz próbami przed koncertem finałowym.
W holu kina „Diana” na uczestników Festiwalu czekały

pyszne ciasta przygotowane przez pracownię kucharską
WTZ w Prudniku, a także wystawa prac plastycznych
z różnych ośrodków wsparcia, które brały udział w Festiwalu.
Podczas Koncertu Galowego uczestnicy z niezwykłym zaangażowaniem zaprezentowali swe umiejętności
wokalne, taneczne i aktorskie. Widoczny był zupełnie
inny poziom emocji niż ten, z jakim spotykamy się na
co dzień. Działo się dużo i to zarówno na scenie, jak
i poza nią.
Po występach uczestników na scenie pojawili się
laureaci różnych festiwali: Festiwalu z Bochni, „Zaczarowanej Piosenki” Anny Dymnej, Studia Integracji z Łodzi oraz Festiwalu z Ciechocinka. Gościnnie wystąpili
również nasi lokalni artyści Natalia Rygiel i Dawid Brzozowski.
Festiwal Radości poprowadzili zaprzyjaźnieni
z nami konferansjerzy – pani Grażyna Skotnicka i pan
Jacek Kotarba. Pieczę nad sprawnym przebiegiem Festiwalu sprawowali przeor Klasztoru Bonifratrów w Krakowie br. Eugeniusz Kret oraz pani Jolanta Barska, dyrektor PCPR w Prudniku.
Był to wspaniały i wesoły dzień, przepełniony wzajemną życzliwością oraz radością.
Dominika Sroka
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Zebrzydowice

Dzień ukraiński
Dużo mówi się obecnie o Ukrainie, niestety głównie ze względu na smutny, wojenny kontekst. Mieszkańcy tego państwa znaleźli schronienie w Polsce. Z dnia na
dzień uczymy się pomagać i żyć z ludźmi, którzy mają
inną historię, kulturę, język. Aby na chwilę zapomnieć
o wojnie i bliżej poznać naszych wschodnich sąsiadów,
19 maja zorganizowaliśmy w naszym Warsztacie „Dzień
ukraiński”.
Wydarzenie rozpoczął konkurs na „pieróg idealny”. Każdy z uczestników miał ulepić pieróg, najlepiej
jak tylko potrafi. Jury, czyli kierownik Warsztatów pan
Grzegorz i pani Anita, instruktor pracowni gospodarstwa domowego, oceniali powstałe wyroby w dwóch
kategoriach – kulinaria i art. I tak oprócz tradycyjnie,
starannie sklejonych pierogów miejsce na podium zajęły
pierogi oryginalne – słońce, banan i krab. Zabawa przyniosła wszystkim nam wiele radości.
Następnie rozpoczęła się część merytoryczna. Losy
z 30 ciekawostkami na temat Ukrainy zachęciły nas do
poszerzenia wiadomości na temat naszych sąsiadów.
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Podzieleni na cztery grupy zajęliśmy się takimi zagadnieniami, jak geografia Ukrainy, ludność, kultura i religia oraz kuchnia. Na koniec każda z czterech grup zaprezentowała wyniki swojej pracy. I tak dowiedzieliśmy się,
w jakiej części Europy leży Ukraina, jaką ma powierzchnię, ilu ma mieszkańców, z kim graniczy, jakie miasto
jest jej stolicą. Wiemy już, dlaczego flaga Ukrainy ma
dwa kolory – niebieski i żółty, bo symbolizują one złote
pola uprawne i rozciągający się nad nimi błękit nieba,
wiemy też, że główną religią Ukrainy jest prawosławie,
a potrawa narodowa to barszcz ukraiński. W końcu też
rozwialiśmy wszelkie wątpliwości dotyczące pochodzenia pierogów ruskich.
Na zakończenie „Dnia ukraińskiego” Pracownia
Kulinarna przygotowała poczęstunek, czyli wyśmienite
pierożki z czerwonym barszczem. Zajęcia stały się dla
nas okazją do rozbudzenia w sobie ciekawości świata.
Życzymy gościom z Ukrainy, by dobrze czuli się
w naszym kraju i odnaleźli tu spokój i wytchnienie.
Kamila Mentel

z życia zakonu

Zebrzydowice

Wystawa
Z wielką radością wybraliśmy się 24 maja do Krakowa na wyjątkową wystawę zatytułowaną „Jacek Malczewski romantyczny” zorganizowaną przez Muzeum
Narodowe. Ekspozycja wpisuje się w Rok Romantyzmu
Polskiego, w tym roku bowiem przypada 200. rocznica
pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, uznawanych za manifest polskiego romantyzmu.
We wspaniałą podróż po malarstwie Malczewskiego zabrała nas pani Urszula Kozakowska-Zaucha, kurator wystawy. Dzięki niej mogliśmy lepiej poznać wielowątkową i pełną zagadek twórczość polskiego artysty.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem bogatego dorobku
artystycznego Jacka Malczewskiego, jego sposobu postrzegania świata i wybitnego plastycznego kunsztu.

Zmiany na wiosnę
Tegoroczna wiosna wniosła do naszego Domu wiele zaskakujących nowości, ale przyniosła także ważne
zmiany. Oto bowiem z początkiem maja pożegnaliśmy
dotychczasowego przeora br. Szymona Klupę, który
wspierał nas swą posługą przez ostatnie półtora roku,
i na jego miejsce powitaliśmy na nowo, br. Edwarda
Świądra – na nowo, ponieważ brat Edward już kiedyś
był naszym przeorem. Bardzo cieszy nas ten powrót po
wielu latach, ale też jesteśmy ciekawi, jak tym razem poprowadzi nas nasza wspólna droga.
Z początkiem roku wprowadziliśmy do naszego
Domu nową metodę terapii – Biofeedback. Stało się to
możliwe za sprawą projektu „Więcej zdrowia – więcej
życia”, współfinansowanego ze środków PFRON. Ta
niezwykle ciekawa i dość innowacyjna metoda umożliwi naszym mieszkańcom pracę nad świadomym

Wycieczka do Muzeum Narodowego odbyła się
w ramach projektu „Spotkania ze sztuką”, dofinansowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne im. Mikołaja Zebrzydowskiego. Kolejnym jego wydarzeniem
w ramach tego projektu będzie planowany już wkrótce
plener malarski.
Kamila Mentel

rozwiązywaniem towarzyszących im na co dzień problemów. Zakres skuteczności Biofeedbacku jest bardzo
szeroki – od problemów z koncentracją uwagi, związaną
ze stresem nadpobudliwością, z bezsennością, zaburzeniami lękowymi lub depresją aż do padaczki. Aby jak
najlepiej wykorzystać potencjał treningów Biofeedback,
dwóch psychologów wzięło udział w specjalistycznym
szkoleniu, umożliwiającym rzetelną pracę z podopiecznymi.
Wiosna zawsze jest dla mieszkańców przyjemnym
czasem rozbudzenia po zimowym zatrzymaniu.
B.W.
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Truskawkowe a b c…

Truskawki to jedna z najsmaczniejszych zapowiedzi lata. Są dostępne praktycznie przez cały rok. Ale
najsmaczniejsze i najzdrowsze są te najświeższe, pojawiające się u nas na przełomie maja i czerwca. Dlatego
warto na nie czekać, aby w pełni rozkoszować się ich
smakiem i aromatem.
Różnice w smaku, wyglądzie czy okresie owocowania wynikają z indywidualnych cech poszczególnych
odmian. Pierwsza z nich powstała w XVIII wieku prawdopodobnie w wyniku przypadkowego skrzyżowania
dwóch odmian poziomek. Obecnie istnieje wiele gatunków truskawek o takich indywidualnych cechach,
jak poziom słodkości, kształt i wielkość owoców, okres
zbiorów oraz wydajność w ciągu roku, a także przydatność do przetwarzania.
Uprawa truskawek wymaga gleby żyznej i przepuszczalnej oraz dobrego nasłonecznienia. Nie powinno
się ich sadzić w pobliżu malin, jeżyn, warzyw kapustnych i ogórków, gdyż rośliny te mogą negatywnie wpływać na siebie, obniżając wydajność upraw. Największymi producentami truskawek na świecie są Chiny, USA,
Meksyk i Turcja. Polska na tej liście plasuje się w pierwszej dziesiątce, zaś w Unii Europejskiej jesteśmy na drugiej pozycji, zaraz po Hiszpanii.
Substancje odżywcze zawarte w truskawkach mają
niezwykle korzystny wpływ na nasze zdrowie. Dość powiedzieć, że zaledwie około 200 g tych owoców pokrywa
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, która podnosi
naszą odporność na infekcje, uszczelnia naczynia krwionośne, zapobiega chorobom dziąseł i zwiększa przyswajalność żelaza. Truskawki są także dobrym źródłem
potasu, który chroni nas przed chorobami serca, pomaga zmniejszyć ryzyko nadciśnienia tętniczego i udaru
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mózgu. Truskawki zapobiegają również powikłaniom towarzyszącym cukrzycy dzięki zawartej w nich substancji
zwanej fizetyną, która zmniejsza obrzęk nerek związany
z nefropatią cukrzycową. Kolejną wartościową cechą
tych owoców jest niski indeks glikemiczny, dlatego są
bezpieczne dla diabetyków.
Kaloryczność truskawek jest niewielka – 100 g
owocu dostarcza tylko około 35 kcal. Jeżeli dodamy do
tego sporą zawartość błonnika i niski indeks glikemiczny, możemy śmiało stwierdzić, że spożycie ich działa na
organizm oczyszczająco, zwiększa uczucie sytości, a tym
samym przeciwdziała nadwadze. Pamiętajmy jednak
o pewnej pułapce – niska wartość energetyczna dotyczy tylko samych owoców! Jeśli spożywamy je w towarzystwie cukru i śmietany albo też w formie pierogów
polanych roztopionym masłem, to już całkiem inna historia – wartość kaloryczna takich potraw jest niestety
zdecydowanie większa.
Antyoksydacyjne właściwości truskawek to kolejna
cecha o bardzo istotnym, pozytywnym wpływie na nasze
zdrowie. Do substancji przeciwutleniających obecnych
w owocach zaliczamy m.in. związki fenolowe, antocyjany czy wspomnianą wcześniej witaminę C. Są to składniki zmniejszające skutki stresu oksydacyjnego, czyli
stanu o wysokim poziomie wolnych rodników w naszym
organizmie. Wolne rodniki sprzyjają procesom starzenia, rozwojowi miażdżycy, cukrzycy, stanów zapalnych,
a co najgorsze – powstawaniem wielu postaci choroby
nowotworowej.
Wartości kulinarne truskawek są dość szerokie
i różnorodne. W sezonie owoce można jeść na surowo, bez żadnych dodatków lub z cukrem i śmietaną,
truskawki mogą mieć też zastosowanie jako składnik
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potraw deserowych, takich jak sałatki owocowe,
naleśniki, pierogi, ciasta, koktajle, musy itp.
Aby móc delektować się ich smakiem i korzystać z ich dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie poza sezonem przygotowuje
się przetwory w formie dżemów, kompotów, galaretek, jogurtów czy lodów.
Kosmetyki to kolejne produkty,
w których wykorzystuje się prozdrowotne właściwości truskawek. Dodatek wyciągu z owoców do kremów,
balsamów, toników itp. chroni skórę przed szkodliwym działaniem słońca, poprawia jej koloryt, likwiduje
i przeciwdziała powstawaniu przebarwień. Natomiast

obecność związków bakteriobójczych pomaga w leczeniu trądziku
i wyprysków na skórze.
I na koniec przepis na pyszne
ciasto z truskawkami i galaretką.
Renata Mikołajek

Biszkopt z truskawkami (przepis na dużą blaszkę z piekarnika)
Składniki:
Biszkopt: 10 jajek, 10 kopiatych łyżek mąki, 10 płaskich łyżek cukru
Masa śmietanowa: 1 litr śmietany kremówki, 1 cukier wanilinowy, 4 łyżki cukru, 4 galaretki truskawkowe lub poziomkowe, 1 kg świeżych truskawek
Sposób przygotowania:

Biszkopt: Rozbijamy jajka, oddzielając żółtka od białek. W osobnym naczyniu ubijamy sztywną masę z białek, dodajemy
cukier i żółtka i na koniec mąkę, całość delikatnie mieszając. Tak przygotowane ciasto wylewamy na posmarowaną masłem blaszkę i pieczemy w piekarniku na złoty kolor w temperaturze 150–170°C.
Masa: Dwie galaretki rozpuszczamy w ¾ szklanki gorącej wody i studzimy. Śmietanę ubijamy na sztywno, dodajemy cukier, cukier wanilinowy i na koniec tężejącą galaretkę. Masę rozsmarowujemy na wcześniej upieczonym, przestudzonym
biszkopcie. Na masie śmietanowej układamy połówki truskawek, jedna obok drugiej, przekrojoną stroną do dołu. Dwie
pozostałe galaretki rozpuszczamy w ¾ litra gorącej wody i studzimy. Gdy galaretka zacznie tężeć, wylewamy ją na ułożone
na biszkopcie truskawki.
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Książki na lato

Matthew McConaughey

Zielone światła
Wydawnictwo Znak, Kraków 2022

Nagrodzony Oscarem aktor z chwilami szokującą szczerością mówi o sobie
i pełnym zwrotów akcji życiu. Opowiada
o przemocy w dzieciństwie, barwnej rodzinie, wychowaniu w głębokim Teksasie, pierwszych rolach filmowych i mozolnym pięciu się na szczyt kariery. Życie
porwało go ze Stanów do Australii, gdzie
spędził rok w bardzo dziwnym domu, do
Mali, gdzie w wiosce Dogonów musiał
zmierzyć się z zapaśniczym czempionem, i do Peru, gdzie pływał w Amazonce. W czasie tych podróży wiele przeżył
i jeszcze więcej się nauczył.
W Zielonych światłach dzieli się zdobytą mądrością i uczy, jak czerpać z życia więcej satysfakcji. Te autentyczne
i zaskakujące wspomnienia zachęcają
do przyjrzenia się sobie – do sięgnięcia
w przeszłość, a także do przeżycia przygody, podejmowania ryzyka i szukania
marzeń. Do wyruszenia w drogę, która
pomoże zrozumieć swoje życie i to, co
nas otacza. Wspomnienia stały się bestsellerem „New York Timesa” i książką
roku.

Elżbieta Sieradzińska

Wanda Rutkiewicz
Jeszcze tylko jeden szczyt
Wydawnictwo Marginesy, Kraków, 2022

Agnieszka Kozak, Jacek Wasilewski

Uwięzieni
w słowach rodziców
Jak uwolnić się od zaklęć, które
rzucono na nas w dzieciństwie
Wydawnictwo WAM, Kraków 2022

Abp Grzegorz Ryś

Moc wolności
Wydawnictwo WAM, Kraków 2022

Pan stworzył nas wolnymi – i dzięki temu
zdolnymi do miłości. Arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, w latach
2011–2017 biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, głosi Ewangelię jak
mało kto: w sposób świadczący o żywym
doświadczeniu wiary, bliskości i miłości
Boga. Przekazuje Słowo z mocą, która
może odmienić nasze życie.
„Cudowność działania Boga w naszym
życiu nie polega «jedynie» na tym, że
czyni nas On wolnymi (zewnętrznie,
wewnętrznie); chodzi o to, że czyni nas
wolnymi ku miłości. Sprawia, że w życiu
chodzi nam o coś więcej niż o siebie samych, o własne szczęście, komfort i wolność. Chodzi o prawdziwie «cudowne»
uzdolnienie nas do bycia dla innych”.
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Od początku życia funkcjonujemy wśród
słów. To one nas stwarzają i kształtują,
kiedy jesteśmy małymi i większymi
dziećmi. Słowami jesteśmy ubierani
albo w siłę i poczucie własnej wartości,
albo w oczekiwania społeczne, które
wynikają z lęku, unieruchamiają. Słowa tworzą wzorce myślenia i działania,
z którymi każdy z nas nieświadomie
idzie przez życie.
Słowa są jak zaklęcia. Mogą odebrać
głos, bo „dzieci i ryby głosu nie mają”.
Mogą zamrozić emocje, bo „chłopaki nie
płaczą”. Mogą zasłonić potrzeby – „nie
rób kłopotu”. Mogą zabrać odwagę wyrażania siebie, gdy wciąż słyszymy „nie
wydziwiaj”. Na szczęście wobec tych
słów-zaklęć nie jesteśmy bezbronni.
Możemy je z siebie zrzucić, odwołując się do innych, uzdrawiających słów,
i stać się w pełni sobą. Bo słowa mają
moc. Niszczącą lub uzdrawiającą. I tylko
od nas zależy, do których się odwołamy.

Wanda Rutkiewicz – jedna z najsłynniejszych himalaistek świata. Pierwsza Polka i Europejka na Evereście,
pierwsza kobieta, która zdobyła K2.
Budziła skrajne emocje – uwielbienie
i nienawiść, podziw i niechęć, zazdrość
i troskę, fascynację i rozczarowanie.
Uparta, ambitna i ekstremalnie wymagająca wobec siebie i innych. Szła konsekwentnie przez życie, które wypełniały
na przemian euforia i tragedie, sukcesy
i porażki, sława i pomówienia. Za swoją
obsesyjną miłość do gór zapłaciła cenę
najwyższą – samotnością wśród ludzi za
życia i pozostaniem w ukochanych Himalajach na zawsze. W jej życiu blask
wtapiał się w mrok, a z mroku zawsze
wyłaniał się kolejny szczyt. Jeszcze jeden.
Autorka biografii Elżbieta Sieradzińska
przeprowadziła dziesiątki rozmów z alpinistami, sięgnęła do wielu źródeł – także tych nieznanych, jak zachowane fragmenty niewydanych wspomnień matki
himalaistki, przytoczyła niepublikowane
dotąd fragmenty relacji uczestników
holenderskiej wyprawy, którzy wsparli
Wandę w tragicznych dla niej wydarzeniach na Broad Peak w 1991 roku. Na
podstawie książki powstaje serial telewizyjny.
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