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Uroczysta gala podczas premiery filmu „Zerwany kłos”. Na pierwszym planie Witold Ludwig, reżyser, i o. dr Tadeusz Rydzyk, rektor-założyciel WSKSiM

premiera

Tryumf ducha
„Zerwany kłos”, znakomity film studentów
WSKSiM, może stać się bazą do powstania
katolickiej wytwórni filmowej
Katarzyna Cegielska
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Ponad tysiąc pięćset osób, w
tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych i
kościelnych, obejrzało w poniedziałek w warszawskiej Kinotece w premierowym pokazie ﬁlm „Zerwany kłos”,
zrealizowany przez studentów
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
przy współpracy pracowników
Telewizji Trwam. Niosąca potężny ładunek duchowy produkcja sﬁnansowana została
z 1 procenta podatku dochodowego przekazanego na Fun-

dację Nasza Przyszłość. Film
opowiada o życiu i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny. Jak zaznaczył Witold
Ludwig, reżyser ﬁlmu „Zerwany kłos”, stanowi on wotum wdzięczności za dar spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Polsce podczas
Światowych Dni Młodzieży.
– Tego wszystkiego by nie
było, gdybyśmy razem nie szli.
Ile dobrego można razem zrobić – mówił podczas premiery
o. dr Tadeusz Rydzyk, rektor-założyciel WSKSiM. –
Mam nadzieję, że to nie będzie tylko taki jeden wybuch,
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W drugim roku rządów gabinet Beaty Szydło chce rozpędzić polską gospodarkę.
Ma być łatwiej ze znalezieniem
pracy. Wiążą się z tym plany
odbudowy przemysłu czy unowocześnienia produkcji.
W przeddzień przypadającej dziś rocznicy powołania
rządu Beaty Szydło sprawozdanie z dokonań składali szefowie resortów.
Premier nakreśliła główne
cele na kolejny rok. – Nie zrobimy ambitnych projektów
prospołecznych, jeżeli nie będzie szybkiego rozwoju. I
właśnie plan odpowiedzialnego rozwoju to jest priorytet
PiS w 2017 r. – zapowiedziała
szefowa rządu. *
Więcej na s. 6

Sejm

tylko to jest pewne crescendo.
Zaczynaliśmy od sztuk na scenie, potem pięknych innych
spraw, teraz ﬁlm. Dziękujemy
wszystkim za wszelkie dobro.
Mamy wszyscy dużo do zrobienia dla Polski – dodał
o. dr Tadeusz Rydzyk.
Premiera „Zerwanego kłosa” rozpoczęła się prezentacją
aktorów i twórców ﬁlmu.
Uczestniczyli w niej zebrani
w ośmiu salach kinowych goście, wśród nich przedstawiciele Episkopatu, świata polityki, kultury i mediów. *
Dokończenie na s. 2

Ten film ewangelizuje – s. 2
Rozmowa z o. Tadeuszem
Rydzykiem – s. 3
Rozmowa z Witoldem Ludwigiem,
reżyserem filmu „Zerwany kłos” – s. 4

Emerytury
po staremu
Prace nad obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października przyszłego roku
kończy już parlament.
W Sejmie odbyło się wczoraj
drugie czytanie projektu zgłoszonego przez prezydenta, a
głosowanie jest możliwe dzisiaj. Zamiast pracy do 67. roku
życia, narzuconej – mimo protestów społecznych – przez
koalicję PO – PSL ustawą z 11
maja 2012 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Andrzej
Duda proponuje powrót do
dawnego wieku emerytalnego,
czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat
Szerzej na s. 8
dla mężczyzn. *
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Ten film
ewangelizuje

Temida
Stankiewicz-Podhorecka
krytyk teatralny

ich miała – wskazuje odtwórczyni głównej roli. Dodaje, że
postać bł. Karoliny stanowi dla
współczesnej młodzieży wzór
odwagi. – Karolina była bardzo
młodą dziewczyną. W wieku
16 lat potraﬁła oddać życie za
czystość. To jest wartość, która
powinna dotrzeć do dzisiejszej
młodzieży – podkreśla.
Jednak postać Karoliny, choć
kluczowa, nie jest jedyną osią
ﬁlmu. Poznajemy także historię
Teresy, rówieśnicy głównej bohaterki. Kluczową postacią dramatu jest również ojciec Karoliny, w którego wcielił się
Dariusz Kowalski. „Zerwany
kłos” jest także wejrzeniem w
polską tradycję duchową i ukazuje cywilizacyjną rolę Polski,
jej miejsce w europejskim pejzażu kulturowym między
Wschodem a Zachodem. Do
rangi wymownego symbolu
urasta fakt, że premiera ﬁlmu
odbyła się w Pałacu Kultury
i Nauki, symbolu niedawnego
sowieckiego władztwa w Polsce.
Widzowie wychodzili z ﬁlmu
bardzo poruszeni. – To piękny

W premierowym pokazie filmu „Zerwany kłos” uczestniczyło ponad 1500 gości

obraz i daje do myślenia,
zwłaszcza w kontekście „czarnych marszów”, które były organizowane – słychać było w
korytarzach Kinoteki.
Zamysł powstania „Zerwanego kłosa” zrodził się, kiedy
studenci kończyli pracę nad
sztuką ﬁlmową poświęconą
świętemu bratu Albertowi
Chmielowskiemu. – Już wtedy
myśleliśmy, by zacząć prace
nad czymś nowym, może nad
fabułą, do czego nas zachęcali
wybitni twórcy, choćby Michał
Lorenc – mówi Karol Niechciał, kierownik produkcji.
Jak dodaje, od początku twórcy czuli pomoc i prowadzenie

błogosławionej Karoliny. – Kilka lat temu Ola Hejda, odtwórczyni roli Karoliny, i Magda Michalik, grająca Teresę,
poszły na adorację zorganizowaną przez duszpasterstwo
akademickie WSKSiM. Tam
w modlitwie pomagały rozważania Karoliny Kózkówny
i poświęcone błogosławionej.
Ola je wówczas czytała, a obrazek świętej niosła i złożyła
w darze ołtarza właśnia Magda. Dziewczyny o tym zapomniały, dopiero kiedy obie
zostały zaangażowane do ﬁlmu, przypomniały sobie to
wydarzenie – podkreśla Karol
Niechciał.

Młodzi twórcy z WSKSiM
na planie ﬁlmu „Zerwany kłos”
współpracowali z wybitnymi
artystami z całej Polski: aktorami, tancerzami, kaskaderami,
kompozytorami, którzy swoim
doświadczeniem wspomagali
studentów WSKSiM. – Wszystkich nas łączy pragnienie nowej
ewangelizacji świata poprzez
kulturę, w tym także poprzez
ﬁlm. Ufamy, że owoce naszej
pracy staną się dla widzów duchową ucztą, a zarazem zaczynem głębokiej odnowy każdego z nas – podkreśla Witold
Ludwig. Twórcy zapowiedzieli,
że ﬁlm będzie można zobaczyć
w kinach. n Katarzyna Cegielska

wadzony w sposób bardzo czytelny dla każdego, niezależnie
od wieku, wykształcenia.
„Zerwany kłos” ma też bardzo istotne znaczenie dla polskiej kultury, bo jest to wła-

ściwie pierwsza alternatywa
wobec prądów, które funkcjonują w mainstreamie. Przynosi
całkowitą zmianę. Dzisiaj w
głównym nurcie we wszystkich
dziedzinach sztuki mamy do
czynienia z nihilizmem, który
jest odnogą postmodernizmu.
A „Zerwany kłos” to wielka
aﬁrmacja wartości, niesie głębokie reﬂeksje dotyczące
zwłaszcza życia. Obecnie trwa
w Polsce debata na temat
ochrony życia od poczęcia. Temat ten wybrzmiewa w ﬁlmowej postaci Teresy, dziewczyny,
która została zgwałcona przez
rosyjskiego żołdaka i spodziewa się dziecka. Początkowo
chciała je zabić, czuła lęk
i przerażenie, ale potem z błogosławieństwem przyjmuje
bezbronne życie.
Uważam, że „Zerwany kłos”
będzie spełniał bardzo ważną
rolę, bo ten ﬁlm ewangelizuje
i przyczynia się do wzrastania
naszej duchowości.

ilm „Zerwany kłos” poF
dobał mi się co najmniej
z kilku powodów. Jest to obraz
głęboko humanistyczny, artystycznie świetnie zrobiony, zarówno od strony reżyserskiej,
jak i wykonawczej. Każdy
szczegół został profesjonalnie
dopracowany merytorycznie,
technicznie, jest po prostu wycyzelowany. Kamera prowadzi
narrację poetycką, wpisując
w plenery ludzkie osobowości.
Na przykład dramaturgię sceny męczeństwa Karoliny Kózkówny buduje zderzenie barbarzyństwa, bezwzględności
rosyjskiego żołdaka z łagodnością przyrody, z twarzą Karoliny, z której bije dobroć i
delikatność. I odwaga, brak
lęku. Ona wie, co jest za tą
granicą śmierci, i niczego się
nie boi. Sama scena morderstwa nie jest w ﬁlmie pokazana
realistycznie, widzimy tylko
twarz kozaka, jak pastwi się
nad Karoliną. Ta twarz wszyst-
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dokończenie ze s. 1

W ﬁlmie występują wybitni
polscy aktorzy, ale także amatorzy – studenci WSKSiM.
W postać błogosławionej Karoliny wcieliła się Aleksandra
Hejda, studentka WSKSiM.
– Bardziej zwróciłam uwagę
na samą postać Karoliny, o
której słyszałam, ale dopiero
gdy zaczęłam grać ją w ﬁlmie,
rozczytałam jej losy, poznałam
dogłębnie, jak żyła, traktowała
tych, którzy ją otaczali – mówi
Aleksandra Hejda. Jak dodaje,
najbardziej zapadła jej w serce
scena pojmania i śmierci błogosławionej Karoliny. – To scena, kiedy żołdak uprowadza
Karolinę z domu wraz z jej ojcem. Wydaje mi się, że to było
najtrudniejsze, bo staraliśmy
się jak najlepiej, jak najwierniej
odzwierciedlić to, co Karolinę
spotkało. Warto, żeby widzowie, którzy zechcą zobaczyć
nasz ﬁlm, zwrócili uwagę na
to, jak straszną Karolina poniosła śmierć. To była naprawdę
śmierć męczeńska, jak głębokie
miała rany w swoim ciele, ile
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Tryumf
ducha

ko wyraża, on jest jak dziki
zwierz.
Film jest też piękny od strony muzycznej, bardzo dobry
od strony komunikatywnej,
jeżeli chodzi o widza, popro-

Premiera filmu o bł. Karolinie Kózkównie
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Polska ma talenty
ROZMOWA /

kadr z filmu „zerwany kłos”
Przed wejściem do warszawskiej kinoteki w dniu premiery filmu
„zerwany kłos” pojawili się „kozacy” na koniach

FOT. r. sObkOwicz

Gratuluję poniedziałkowej premiery „Zerwanego kłosa”. To
ogromny sukces WSKSiM.
Wszyscy jesteśmy ujęci tym,
że Ojciec zaufał studentom,
którzy podjęli się tego zadania.
– Wcześniej nasi studenci
wystawiali sztuki teatralne. Od
początku cieszyłem się, że podjęli się także pracy nad ﬁlmem.
Często rozmawiałem z nimi.
Godzinami opowiadali mi o
szczegółach, ja pytałem o to,
jak postępują prace. Byłem kilka razy na planie, widziałem
ich w różnych sytuacjach. To
było piękne patrzeć na to, jak
organizowali się, jaką wagę
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z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem
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przykładali do każdego szczegółu, z jaką pasją do tego podchodzili. Pan Witold Ludwig,
reżyser ﬁlmu i autor scenariusza, pan Karol Niechciał, kierownik produkcji, i wielu innych
współpracowników żyją tą pracą. Każdy talent trzeba nie
tylko przyjmować, cieszyć się
nim, ale rozwijać, rozdmuchiwać. To tak jak z iskierką, jeśli
ją rozdmuchujemy, powstaje
wielki ogień. Nie wiem, w którym kierunku pójdą ci młodzi
ludzie, ale mają talenty, których
bardzo Polsce potrzeba.

10 lat temu uwierzyłoby, że
w WSKSiM powstanie profesjonalny film.
– Tak niewiele potrzeba, aby
takie projekty powstawały, musimy tylko nie stać z boku, a
wspierać. Ilu pięknych ludzi z
różnych stron Polski współpracowało przy ﬁlmie. Dopiero
przy tej produkcji zobaczyłem,
jak wiele etapów potrzeba, aby
stworzyć takie dzieło – mamy
i cudownie zrobione zdjęcia,
montaż, koloryzowanie, do
tego wspaniała muzyka. Dziękuję tym wszystkim twórcom.

Jest jakaś dominująca myśl,
refleksja, która towarzyszyła
Ojcu podczas premiery?
– Jest bardzo wiele różnych
elementów, o których można
mówić. Na pewno mam pragnienie, aby to, co udało się osiągnąć w WSKSiM, rozwijało się.
Dla mnie niezmiernie ważne
jest to, jak wiele można zrobić,
jeśli idzie się razem. Na premierę
przybyło wielu polityków, ministrów, wiceministrów, minister
z Kancelarii Prezydenta, przyjechał prezydent Torunia, byli
oczywiście słuchacze Radia Maryja, przedstawiciele różnych
ﬁrm, ludzie, którzy współpracowali przy powstawaniu ﬁlmu.

Młodym zaufali także profesjonalni aktorzy, którzy wystąpili w filmie.
– Niezmiernie się cieszę, że
mistrzowie byli razem z uczniami. Bardzo dobrzy aktorzy zechcieli wspólnie pracować na

To pokazuje, jak wielka jest
potrzeba takich dzieł i uzdrowienia polskiej kultury.
– Tak, ale to przede wszystkim pokazuje, jak wielu ludzi
ma dobrą wolę i jak chcą dobra.
To jest wielka sprawa. Tego ﬁlmu by nie było także bez 1 proc.
przekazanego przez ludzi na
Fundację Nasza Przyszłość.
Dziękuję wszystkim za okazane
zaufanie. Wielu specjalistów
wskazywało, że taka produkcja
to koszt nawet ponad 4 mln
zł. My wydaliśmy ok. 550 tys.
Trzeba być gospodarnym
i oszczędnym, wtedy do czegoś
dojdziemy. I wspierać jeden
drugiego, jeśli widzimy iskierkę
dobra, rozdmuchiwać ją.
„Zerwany kłos” może stać
się przyczynkiem do realizacji
wielkiego marzenia Ojca,
czyli stworzenia katolickiej
wytwórni filmowej?
– Marzeń mam wiele, nie
chcę na razie o nich mówić,
aby mogły się ziścić. Myślę, że
trzeba się bardzo spieszyć. Bo
ten walec niszczenia kultury
i duszy Narodu przychodzi do
Polski bardzo szybko. Premiera
odbyła się w Pałacu Kultury
i Nauki, który nosił imię Józefa
Stalina. Wiemy, co oznaczała
ta cała ideologia, i do takiego
miejsca przychodzi nowe.
Powstanie tego filmu to
tryumf ducha. Niewiele osób

Dla mnie
niezmiernie ważne
jest to, jak wiele
można zrobić, jeśli
idzie się razem
planie z naszymi studentami.
I proszę spojrzeć, jak ci młodzi
ludzie się podciągnęli, jak wspaniale wcielili się w tych bohaterów. Niektórzy z nich już
pracują, są w odpowiedzialnych
miejscach. Jak oni dorosną,
pójdą jeszcze dalej, będą zmieniać Polskę, pod warunkiem,
że będą chcieli się rozwijać.
Ten integralny rozwój –
zarówno zawodowy, techniczny, ale i duchowy, wspaniale było widać w „Zerwanym kłosie”.
– Za tym stoi Pan Bóg, jak
jesteśmy blisko Niego, to On
nas tak wspaniale kształtuje.
Tego ﬁlmu nie byłoby bez pięknych rodzin, z których wyszli
nasi studenci, to tam gdzieś
wszystko się zaczęło. Najpierw
rodzina, Kościół, potem szkoła
i uczelnia. Z radością patrzyłem
podczas premiery na naszych
studentów, jak wspaniale służyli, elegancko ubrani, z wielką
kulturą. Wszystko było dopracowane, łącznie z wielkimi ﬁlmowymi plakatami na budynku
Pałacu Kultury i Nauki, z kozakami na koniach stojącymi
przed wejściem. Nasza uczelnia
daje ogromną szansę. Stwarzamy naprawdę szerokie możliwości, tylko student musi
chcieć. Do niczego nikogo nie
zmusimy.
Dziękuję za rozmowę.
Beata Falkowska
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To była
dla nas
lekcja życia
ROZMOWA /
FOT. K. CegielsKa

z Witoldem Ludwigiem,
reżyserem filmu
o bł. Karolinie Kózkównie „Zerwany kłos”
Opatrzność posłużyła się nami, żeby opowiedzieć na nowo historię o wspaniałej bł. Karolinie

„Zerwany kłos” jeszcze nie
wszedł na ekrany kin, a już
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ponad 1500
widzów na premierze to
sukces. Gratulujemy. Jak Pan
ocenia film? Czy udało się osiągnąć zamierzony cel?
– Przede wszystkim jestem
szczęśliwy, że udało nam się
dotrzeć do kresu tej drogi. Każdy z aktorów, twórców stanął
na wysokości zadania. Mam na
myśli i autora zdjęć, i kompozytora muzyki, i debiutujących
aktorów, i tzw. zawodowych.
Wszyscy przekroczyli pokładane
w nich nadzieje. Jako twórcy
widzieliśmy ﬁlm setki razy na
etapie montażu, jednak dopiero
zetknięcie z publicznością pozwala w pełni odkrywać jego
wartość, to, które momenty
wzruszają, które bawią, które
wprawiają w zadumę.
I odpowiedź na to pytanie
należy do widzów. Najważniejsze jest to, że ﬁlm zacznie żyć
swoim życiem. To już będzie
pokłosie życia bł. Karoliny, jak
ona oddziałuje na widzów. Naszą zasługą jest to – posłużę
się wypowiedzią Papieża Benedykta XVI – że byliśmy
skromnymi pracownikami winnicy Pańskiej. I Opatrzność posłużyła się nami, żeby opowiedzieć na nowo historię o wspaniałej świętej i polskim dziedzictwie duchowym, jakie prezentuje bł. Karolina.
Piękne zdjęcia, wspaniała
muzyka i znakomita obsada
tworzą spójny i przekonujący
obraz. W jaki sposób udało
się stworzyć tak doborowy
zespół? Aktorzy w dużej mierze
to debiutanci, a na ekranie
widzimy profesjonalistów…
– Należy tę zasługę przypisać
Duchowi Świętemu, który
tchnął w nas ducha rozeznania.
Naprawdę to jest palec Boży.

Debiutantów obdarzyliśmy sporym kredytem zaufania. Podobnie było z doborem aktorów
– przełamaliśmy pewne konwencje. Chociażby pan Dariusz
Kowalski w telewizji zwykle
grał czarne charaktery. A tu
wcielił się w rolę ojca bł. Karoliny. To wszystko było ryzykiem,
jednak rzeczywiście ta obsada
okazała się trafna.
Przykładem jest rola Pawła
Tchórzewskiego – kozaka,
oprawcy Karoliny. Choć ma
gołębie serce, został obdarzony
aparycją, która w ﬁlmie pasuje
do ról czarnych charakterów.
Jednocześnie miał w sobie charyzmę, wschodnią nutę nostalgii. Pokazał złożoną osobowość, dylematy człowieka zmagającego się z wyborem dobra
albo zła.
Pragnę podkreślić, że dobór
osób w ﬁlmie zawdzięczamy
orędownictwu św. Jana Pawła
II, brata Alberta Chmielowskiego, patrona artystów, do
którego się modliliśmy, widzę
w tym pomoc Opatrzności. Nie
jest to tylko rzemiosło…
A czy bł. Karolina – bohaterka
ekranizacji – pomagała w jakiś
szczególny sposób? Widać
było jej ingerencję na planie?
– Tych sytuacji jest bez liku.
Jest ich tak wiele, że można
by zrobić ﬁlm o ﬁlmie. Na
przykład do roli oprawcy-żołnierza szukaliśmy osoby, która
stworzyłaby odpowiednią kreację, była to rola absolutnie kluczowa. Paweł Tchórzewski na
początku nie był entuzjastą wystąpienia w tym ﬁlmie. Jednak
zdecydował się zagrać. Pochodzi z okolic Tarnowa, miejsca,
gdzie żyła Karolina, jego ojciec
był wielkim czcicielem błogosławionej. W trakcie kręcenia
ﬁlmu – zmarł. Pan Paweł swoją
rolę traktował jako pewien
hołd dla swojego taty.
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Mieliśmy liczne odległe plenery, w niedzielę księża otwierali nam drzwi kościołów i często okazywało się, że gdzieś w
bocznym ołtarzu znajdował się
obraz bł. Karoliny.
Kiedyś mieliśmy awarię samochodu, poszedłem do pobliskiego kościoła na modlitwę.
Okazało się, że klęczę pod freskiem bł. Karoliny.
Niedawno, bo miesiąc temu
z muzykiem Pawłem Paczkowskim nagrywaliśmy w Polskim
Radiu ścieżkę muzyczną – to
ogromne przedsięwzięcie. Po
dwóch-trzech godzinach z powodu awarii musieliśmy przerwać nagranie. Jednak okazało
się, że tydzień później jest
miejsce na nagranie w prestiżowym studiu. Miesiąc przed
premierą…
Gdzie znajdują się te piękne
plenery, jakie widzimy na
zdjęciach? To okolice wioski
bł. Karoliny?
– Nagrywaliśmy także w okolicach Zabawy – miejscowości,
gdzie żyła bł. Karolina, ale
głównie w województwie kujawsko-pomorskim. Nie bylibyśmy w stanie pokonywać tak
dużych odległości. Ale należy
podkreślić, że wszystkie sesje
ﬁlmowe były planowane w perspektywie wielotygodniowej, a
niekiedy wielomiesięcznej. Na
plenery składa się cała aura. I
z ręką na sercu podkreślam,
że wszystkie sceny plenerowe,
jakie planowaliśmy w ﬁlmie,
zawsze miały wymarzoną pogodę. Kiedy kręciliśmy scenę
odnalezienia ciała Karoliny,
cały rozległy teren ugoru był
osnuty gęstą mgłą. To są rzeczy,
których nie da się zaplanować.
Scenę uprowadzenia głównej
bohaterki nagrywaliśmy w lesie.
Odbywało się to w listopadzie,
co niebywałe – w piękny, słoneczny dzień, w pięknych bar-

wach jesieni. Sceny ucieczki
jednej z głównych bohaterek z
kolei kręciliśmy po deszczu,
mieliśmy znów wymarzoną
aurę, wilgotny las, atmosferę
grozy. Pogoda była wybrana
przez Opatrzność.
Jak długo trwały zdjęcia do
filmu?
– Rozpoczęły się między
czerwcem 2015 roku a kwietniem 2016 roku. Było to i dużo,
i niedużo. Chodziło nam o to,
by uchwycić różne pory roku.
Mimo że mieliśmy wypadek samochodowy, nic nie zakłóciło
naszych planów.
W filmie zadziwia również scenariusz. Widzowie poznają
wiele szczegółów dotyczących
życia i śmierci bł. Karoliny.
– Gdy zaczynaliśmy ﬁlm, mieliśmy bardzo ogólną wiedzę o
życiu Karoliny. Im dalej wchodziliśmy w jej świat, odkrywaliśmy coraz więcej. I kiedy trwał
proces beatyﬁkacyjny, postulator
tego procesu z całym zespołem
lekarskim musiał przebadać na
nowo okoliczności śmierci błogosławionej. Trzy razy ekshumowano jej ciało. Na podstawie
doznanych ran odtwarzano
przebieg wydarzeń związanych
z męczeńską śmiercią dziewczyny. Odkryto, jak heroiczną
walkę stoczyła. Zdaliśmy sobie
sprawę, jaki ta 16-latka musiała
przezwyciężyć lęk. Ona rzeczywiście uciekała przez las, na jej
ciele były cięte rany od rosyjskiej
szabli. W ﬁlmie ukazane jest
to jako pewien anachronizm –
ksiądz otrzymuje rysunki z pociętym ciałem Karoliny – te
rany zgadzają się co do centymetra z opisem z monograﬁi
błogosławionej. Odtworzyła to
również charakteryzacja.
Drastyczne sceny widzimy
jako pewną symbolikę, która

nie epatuje przemocą tak
charakterystyczną dla kina.
To było zamierzone?
– Muszę przyznać, że przywiązuję do tego ogromną wagę,
to zadanie było bardzo odpowiedzialne i wymagało od nas
dostosowania formy do treści.
Chcieliśmy pokazać prawdę,
ale nie cukierkową ani kiczowatą. Posłużyliśmy się montażem, muzyką, rekwizytem. Nie
chcieliśmy ranić wrażliwości widza. Polskie kino jest skażone
brutalnością. A ludziom należy
ukazywać to, co piękne. Na co
dzień widzowie są świadkami
brutalnych sytuacji. Film, sztuka
kieruje się innymi zasadami.
Ten ﬁlm jest rękawicą rzuconą
nihilizmowi. Jest tyle tematów,
które można by podnieść, zekranizować. Jest też wielu twórców, którzy pragną zagrać w
ﬁlmach pozbawionych erotycznych i brutalnych treści. Może
czas na renesans polskiego kina,
przebudzenie, odczytywanie potrzeb widza.
Gdzie zdobył Pan warsztat
reżyserski?
– Jak już wspomnieliśmy,
ﬁlm tworzy wielu debiutantów.
WSKSiM i Fundacja Lux Veritatis stworzyły klimat i warunki, byśmy mogli wykonać
taką pracę. Praca nad ﬁlmem
była czasem wielkiej łaski –
była nieludzką ręką pisana.
Nigdy nie skończyłem studiów
aktorskich, scenopisarskich, reżyserskich. Rozpoczynając pracę nad ﬁlmem, nie wiedziałem,
jak trudna i daleka droga nas
czeka. Uczyłem się w trakcie
ﬁlmu, była to także lekcja sztuki
życia. Studiowałem historię
sztuki, a obecnie studiuję dziennikarstwo na WSKSiM. I czuję
się synem tej uczelni.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Jędrzejczyk

kraj@naszdziennik.pl
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Rządowa
cenzurka

Krzysztof Losz
remier Beata Szydło wyP
stawiła sobie i swoim ministrom wysokie oceny po
roku działalności. Można
oczywiście zgłaszać większe
czy mniejsze zastrzeżenia do
poszczególnych ministrów, ale
ogólnie ocena rządu jest pozytywna, na mocną czwórkę
w pięciostopniowej skali. Jeśli
coś szwankowało, to przede
wszystkim polityka personalna, bo nie wszystkie nominacje
na wysokie stanowiska państwowe lub w spółkach publicznych były traﬁone.
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Trzeba podkreślić, że gabinet Beaty Szydło od początku
działa w trudnych warunkach,
gdyż jak żaden inny rząd
wcześniej jest przez opozycję
i media rozliczany z przedwyborczych obietnic, tak jakby
był w stanie wszystkie zadania
zrealizować od razu i jednocześnie. Co więcej, wszelkie
decyzje podejmowane przez
rząd są obiektem zmasowanej
krytyki, obojętnie czy dotyczą
spraw krajowych czy polityki
zagranicznej.
Niewątpliwie ogromnym
sukcesem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest realizacja programów społecznych, socjalnych. One przez ten rok były
wizytówką premier Beaty
Szydło. Chodzi zwłaszcza o
program „Rodzina 500+”,
który w znacznym stopniu
podniósł poziom życia uboższych rodzin.
Społeczeństwo bardzo dobrze odbiera też podniesienie
godzinowych stawek za pracę
na umowy-zlecenia czy umowy
o dzieło, czy też zapowiedź
przywrócenia poprzedniego
wieku emerytalnego, nad
czym kończą się prace w parlamencie. Dobrym prognostykiem jest również program

REKLAMA
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„Mieszkanie+”, który na razie
znajduje się w fazie pilotażowej. Można więc powiedzieć,
że jak dotąd premier Beata
Szydło realizuje planowo deklaracje, jakie składała w za-

Reforma
edukacji
może
zaważyć
na ocenie
rządu
w przyszłym
roku
kresie polityki społecznej w
swoim exposé.
Co nie znaczy, że na tym
polu nie ma zagrożeń. Najwięcej emocji wzbudza reforma edukacji. I nie chodzi tylko

o kwestię likwidacji gimnazjów, która będzie dla rządu
PiS najpoważniejszym sprawdzianem w przyszłym roku,
czy obawy rodziców kształcących swoje dzieci w systemie
edukacji domowej. Być może
nawet ta sprawa bardziej będzie Polaków interesować niż
zapowiadane na drugi rok
działalności rządu poważne
reformy gospodarcze. I bardziej wpłynie na ocenę gabinetu w przyszłym roku.
Na plus trzeba też zapisać
obecnym władzom zmiany w
prowadzeniu polityki zagranicznej. Co prawda teraz często jesteśmy jeszcze zwłaszcza
w instytucjach unijnych na
cenzurowanym za rzekome
„łamanie demokratycznych
standardów”, ale prowadzenie
na arenie międzynarodowej
bardziej niezależnej polityki
od poprzedników powinno z
czasem przynieść dobre owoce. Trzeba tylko być dalej cierpliwym i konsekwentnym.
Przy ocenie rządu trzeba
brać też pod uwagę sytuację
polityczną w Polsce. Z perspektywy roku widać, jak dobrym rozwiązaniem dla Rady
Ministrów okazało się postawienie na jej czele Beaty
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Szydło. A to dlatego, że rząd
niejako stoi z boku konﬂiktów
politycznych, jakimi żyjemy
w Polsce. To na Jarosławie
Kaczyńskim koncentrują się
ataki opozycji i sprzyjających
opozycji mediów. Rząd nie
musi się więc w te spory
bezpośrednio angażować.
Także czynienie przez opozycję z prezesa PiS „dyktatora”, który za wszystko odpowiada, powoduje, że premier i rząd rzadko znajdują
się na pierwszej linii politycznego frontu. To daje Beacie Szydło duży komfort, a i
dla PiS też jest korzystne, co
widać w sondażach.
Jeszcze niedawno zresztą
przepowiadano, że po roku
rządzenia pani premier ustąpi
miejsca na czele rządu Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak
jak to w 2006 r. musiał zrobić
Kazimierz Marcinkiewicz. Nic
takiego jednak się nie rysuje,
a to przede wszystkim dlatego,
że w przeciwieństwie do Marcinkiewicza Beata Szydło jest
lojalna wobec swojego obozu
politycznego. Nie „rozpycha
się” w PiS, nie buduje własnej
frakcji, ale zajmuje się rządzeniem. I nadal cieszy się
dużym zaufaniem Polaków.
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Rząd

Rozruch w gospodarce
W drugim roku rządów gabinet Beaty Szydło chce rozpędzić polską gospodarkę.
Ma być łatwiej ze znalezieniem pracy. Wiążą się z tym
plany odbudowy przemysłu,
unowocześnienia produkcji, a
w konsekwencji przysporzenia
budżetowi państwa wyższych
wpływów.
W przeddzień przypadającej
dziś rocznicy powołania rządu
Beaty Szydło przez prezydenta
Andrzeja Dudę, podczas specjalnego posiedzenia Rady Ministrów sprawozdanie z dokonań składali poszczególni członkowie rządu.
Premier Beata Szydło nakreśliła również główne cele
na rok kolejny. – Priorytety,
które stawiamy przed sobą, łączą się w trzech ﬁlarach: rodzina, rozwój, bezpieczeństwo.
I tak jak w tym roku kładliśmy
główny nacisk na ﬁlar pierwszy
– sprawy dotyczące rodziny –
będziemy je kontynuować, ale
tym ﬁlarem, który wysuwa się
w tej chwili na czoło, jest ﬁlar
„rozwój” – zaznaczyła. – Nie
zrobimy ambitnych projektów
prospołecznych, jeżeli nie będzie szybkiego rozwoju. I właśnie plan odpowiedzialnego rozwoju to jest priorytet PiS w
2017 r. – zapowiedziała szefowa
rządu.
Gospodarcze przyspieszenie
ma m.in. zapewnić odpowiednie zwiększenie wpływów do
budżetu państwa, z którego ﬁnansowane będą także te nowe
wydatki na realizację rządowych programów. Sam program „Rodzina 500+” to ponad 20 mld zł rocznie prze-

transferowanych z budżetu
państwa do budżetów rodzin.
Poważnym wydatkiem będzie
też ﬁnansowanie obniżenia wieku emerytalnego.
Rząd może już co prawda
zapisać jako dodatkowe wpływy – te z uszczelnienia opodatkowania handlu importowanymi paliwami, gdzie dochodziło do masowych wyłudzeń podatków, czy z wprowadzonego podatku bankowego.
Fiaskiem zakończyły się natomiast podejmowane do tej pory
próby wprowadzenia zapowiadanego w kampanii wyborczej
tzw. podatku od hipermarketów. Po zakwestionowaniu podatku przez Komisję Europejską rząd bada możliwość wprowadzenia tego typu podatku
w innej formule.

Plan
odpowiedzialnego
rozwoju to
priorytet rządu PiS
w 2017 r.

Koło zamachowe

Aktualne wskaźniki gospodarcze natomiast pokazują, że
gospodarka nie rośnie nam
tak szybko, jak przewidywano.
Niższy wzrost produktu krajowego brutto tłumaczony jest
głównie wolniejszym tempem
wykorzystania środków z nowego budżetu unijnego – jako

KSIĘGARNIA
NASZEGO DZIENNIKA
POLECA

odpowiedzialni za ten fakt
wskazywani są poprzednicy u
steru rządów w Polsce, którzy
nie przygotowali odpowiednich
projektów. Inwestycje – jak
zapewniał minister rozwoju i
ﬁnansów, wicepremier Mateusz Morawiecki – mają już
jednak napędzać naszą gospodarkę od początku przyszłego roku.
Kolejny rok, w którym priorytetem ma być „rozwój”, da
przede wszystkim odpowiedź,
ile warte są gospodarcze wizje
wicepremiera Morawieckiego
zawarte w programie na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju, nazywanym także „planem Morawieckiego”. Wicepremier,
przejmując w trakcie minionego roku również tekę ministra ﬁnansów, otrzymał maksymalną swobodę w realizacji
ﬁrmowanego przez siebie planu
gospodarczego.
Morawiecki podkreślał wczoraj, że fundamentalnym wyzwaniem jest taka przebudowa
całego modelu gospodarczego,
aby służyć ludziom. – Przez
ostatnie 25 lat w Polsce dominował model, w którym korzyści czerpały tylko wybrane
części społeczności – mówił
Morawiecki. Wyjaśniał, że rząd
chce zmianami przepisów doprowadzić m.in. do odbudowy
produkcji przemysłowej. Z tym
że preferowane będzie postawienie na wysokoprzetworzone
produkty. Stawia także na
wsparcie innowacji, inwestycji
oraz eksportu.
Kontynuowane będą działania na rzecz uszczelnienia
systemu podatkowego – by ci,
którzy powinni, nie unikali ich
płacenia. – To jest zadanie ab-

NOWOŚĆ

O. Luis Laureán Cervantes

Chłopiec
świadkiem
Chrystusa
Króla
José Sánchez del Río,
męczennik cristero
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Fundamentalnym wyzwaniem rządu Beaty Szydło
jest taka przebudowa modelu gospodarczego,
aby służył ludziom

FOT. r. sObkOwicz

Artur Kowalski

solutnie numer jeden, bo bez
tego nie będziemy mogli w takim rozmiarze i jeszcze więcej
pomagać w różnych działaniach społecznych – mówił
wicepremier.
Na kolejny rok Beata Szydło
zapowiedziała realizację już
przyjętej przez rząd reformy
edukacji, a także reformy
ochrony zdrowia. Pierwszy rok
rządu Prawa i Sprawiedliwości

stał natomiast pod znakiem
wprowadzenia wielkiego programu wsparcia rodzin – „Rodzina 500+”. Ministrowie
wśród dokonań rządu wymieniali także m.in. przyjęcie programu „Mieszkanie+”, podniesienie najniższych emerytur
i rent, zniesienie obowiązku
szkolnego 6-latków czy wprowadzenie programu darmowych leków dla seniorów. n

Czternastolatek umierał ze słowami:
„Niech żyje Chrystus Król!” na ustach.
Świadek, męczennik, święty na nasze czasy.
Prześladowany przez państwo.
Zabity z nienawiści do Kościoła.
Przeczytaj:
– jak nieludzkie prawo zabraniało modlitwy wierzącym
– jak bestialsko mordowano chrześcijan
– jak ludzie wierzący dochowywali wierności Panu Bogu

cena: 27,00 zł
oprawa miękka, 176 stron

KSIĄŻKĘ MOŻNA ZAMAWIAĆ
e-mail: zamowienia@naszdziennik.pl
tel. (22) 850 60 20, (22) 850 60 00

ZAPRASZAMY
DO KSIĘGARŃ
NASZEGO
DZIENNIKA:

WARSZAWA
al. Solidarności 83/89
pn.-pt. w godz. 9.00-19.00,
w soboty w godz. 9.00-14.00

KRAKÓW
ul. Starowiślna 49
pn.-pt. w godz.
10.00-18.00

kraj@naszdziennik.pl

Kupujemy
gulfstreamy
Inspektorat Uzbrojenia MON
podpisał z amerykańską firmą
Gulfstream Aerospace Corporation umowę na dostawę
dwóch małych samolotów do
przewozu najważniejszych
osób w państwie.
Umowę podpisali szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg.
Adam Duda i Jeffrey Crossy,
dyrektor z Gulfstreamu, który
odpowiada w ﬁrmie za kontrakty rządowe.
Kontrakt przewiduje zakup
przez MON dwóch 16-miejscowych maszyn Gulfstream
G550 za 440 mln zł netto. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji kabinę długości prawie
13,5 m, szerokości około 2,2 m
i wysokości prawie 1,9 m.
Amerykańskie samoloty będą
służyć do przewozów VIP-ów
głównie po Europie czy Bliskim
Wschodzie. Ale te maszyny
mogą też, przy niedużym
zmniejszeniu liczby pasażerów

i bagażu, dolecieć bez międzylądowania do Ameryki Północnej, bo maksymalny zasięg wynosi 12 tys. km.
Samoloty mają zostać dostarczone do Polski latem przyszłego roku. Wiceminister
obrony Bartosz Kownacki, który odpowiada w MON za zakupy sprzętu i uzbrojenia, podkreślał, że podpisanie umowy
oznacza zakończenie procesu,
który trwał dwie dekady. – Ponad 20 lat czekaliśmy na to,
żeby samoloty dla najważniejszych osób w państwie były zakontraktowane. W tej sprawie
nie może stać się nic więcej
ponad to, że traﬁą do Polski
kilka miesięcy wcześniej, niż
to planowaliśmy – powiedział
Kownacki.
Wiceminister zwrócił uwagę,
że umowa obejmuje nie tylko
samą dostawę maszyn G550,
ale również szkolenie pilotów,
personelu pokładowego i technicznego oraz w zakresie obsługi
i eksploatacji wyposażenia ratunkowego. Producent ma po-

FOT. m. marek

Wiceminister Bartosz Kownacki zaznacza, że
umowa obejmuje nie tylko dostawę maszyn G550,
ale również pakiet logistyczny i szkolenie załogi

Bezpieczeństwo

Krzysztof Losz
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nadto dostarczyć nam pakiet
logistyczny, czyli np. narzędzia
i maszyny do obsługi samolotów,
tak abyśmy mieli pełną swobodę
w ich serwisowaniu.

Kiedy polecą?

Bartosz Kownacki nie krył, że
nowe samoloty oznaczają podniesienie standardu transportu
powietrznego najważniejszych
osób w państwie. – Otrzymujemy bardzo dobry sprzęt, bardzo dobre samoloty. Ale to
jest pewien standard, jeśli chodzi o przewóz najważniejszych
osób w państwie. To jest standard, który należy się również
polskiemu rządowi – stwierdził
wiceminister Kownacki. – Liczymy, że te samoloty przez

najbliższe kilkadziesiąt lat będą
służyły w Polsce – dodał.
Samoloty G550 są uważane
przez ekspertów za jedne z najnowocześniejszych maszyn typu
„business”. Chętnie kupują je
nie tylko bogaci przedsiębiorcy,
ale i rządy. Klasa G550 wynika
nie tylko z komfortu, jaki oferuje podróżnym, ale także z
powodu wyposażenia technicznego, które znacznie ułatwia
jego pilotowanie, nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Te egzemplarze,
które kupuje MON, będą też
wyposażone w wojskowy system
identyﬁkacji swój-obcy w standardzie NATO.
Amerykańskie samoloty znajdą się w zasobach 1. Bazy Lot-

nictwa Transportowego, która
stacjonuje na warszawskim
Okęciu, a obecnie dysponuje
tylko śmigłowcami. G550 mają
osiągnąć gotowość operacyjną
jesienią przyszłego roku, co
oznacza, że wtedy będą mogły
zacząć wykonywać normalne
loty z pasażerami. Dotrzymanie
tego terminu jest ważne, gdyż
tylko do końca 2017 r. będzie
obowiązywać umowa rządu z
LOT na wynajem samolotów
Embraer.
Jeszcze w tym roku MON
chciałoby też rozstrzygnąć przetarg na zakup średnich samolotów: dwóch nowych i jednego
używanego. Potencjalni dostawcy mają jeszcze czas na złożenie
wiążących ofert. n
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P O L S K A N AT U R A S ŁU Ż Y Z D R O W I U
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VIRUMIN
$17<675(6

VIRUMIN
]ERĝD

Koi nerwy,
łagodzi stres.
Pomaga zwiększyć
uwagę i wydłuża
czas skupienia
w zadaniach
wymagających
koncentracji.

2

1
VIRUMIN
LUX

12
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Naturalny
antyoksydant.
Dba o Twoją
hemoglobinę, wspomaga
układ krwionośny
i odpornościowy,
dostarcza duże ilości
chlorofilu, kwasu
foliowego, aminokwasów
i żelaza.

P.W.M. GAMA, 42-506 Będzin, ul. Mostowa 16
e-mail: officegama@interia.pl, pwmgama@sisco.pl
www.pwmgama.pl, sklep: www.naturalne.net
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Pomocny przy hemoroidach.
Działa przeciwzapalnie,
przeciwobrzękowo
i przeciwświądowo.

9
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MIAŁKI ZIELONY
OWIES
To najczystsza
postać błonnika,
witamin,
flawonoidów,
ß-glukanów
oraz minerałów
obfitujących
w krzemionkę.

DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
Dzieciom dietę
umili. Gdy się
uczą i wzrastają,
naturalne witaminy
i minerały bardzo
im się przydają.

5
9,580,1¿(/
FKïRG]ÈF\
Pomocny przy
obrzękach nóg i rąk,
żylakach, stopie
cukrzycowej.

9,580,1¿(/

UR]JU]HZDMÈF\
Pomocny przy schorzeniach
układu kostno-stawowego
i mięśniowego.
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VIRUMINI

To naturalny
sprzymierzeniec
układu kostno-stawowego
i nerwowego,
źródło naturalnych
witamin,
minerałów oraz
krzemionki.

9,580,17,0$¿(/

Przyjaciel
Twoich oczu.
Szczególnie dla
osób starszych,
kierowców,
uczących się,
pracujących
przy monitorach.

7

VIRUMIN
9,7$/

Przyjaciel
twojego układu
pokarmowego.
Wspomaga
prawidłowe
trawienie i dba
o utrzymanie
właściwego
poziomu glukozy
i cholesterolu.

VIRUMIN
237,

Strażnik twojego
układu moczowego,
odpornościowego,
krążenia
oraz ciśnienia.

6
To pierwsza na rynku
postać zielonej gryki
w formie sypkiej, jako
dodatek żywieniowy
do codziennej diety.
Pozytywnie wpływa
na zdrowie naczyń
krwionośnych i serca.
Jest źródłem rutyny,
kwercetyny i chlorofilu.

3

VIRUMIN
=¿85$:,1k

Naturalny
rozgrzewacz.
Rozgrzeje
każdego
zmarzlucha,
strażnik pamięci
i koncentracji.

NOWOŚĆ =,(/21$
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VIRUMIN

Kompleksowe
odżywienie całego
organizmu.
Naturalny
wspomagacz
aż 3 układów:
krwionośnego,
odpornościowego
i trawiennego.
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Naturalne składniki łuski
gryczanej mogą działać
osłaniająco na śluzówkę
przewodu pokarmowego
oraz wspomagać
prawidłowe trawienie
i dbać o utrzymanie
prawidłowego poziomu
cholesterolu i glukozy.

(32) 762 65 10, 762 65 20
kom. 512 220 219

2 GRATIS!

PRODUKTY

PROMOCJA!!!
.5/(:6.$86.$
*5<&=$1$ rozdrobniona

11

10

Przy zamówieniu
3 op. dowolnego
VIRUMINU
po 120 saszetek
1 VIRUMIN oraz
poduszkę wypełnioną
łuską gryki otrzymają
Państwo GRATIS!

Promocja do 22.11.2016 r.

UWAGA: promocja tylko u producenta! Liczba produktów
objętych promocją ograniczona. Produkty dostępne również
w księgarniach „Naszego Dziennika” w Warszawie i Krakowie.

POLSKA

kraj@naszdziennik.pl

Środa, 16 listopada 2016

SEJM

WALUTY

POGODA
Zachmurzenie duże. Okresami
opady deszczu, deszczu ze śniegiem,
na południowym wschodzie i w
Karpatach do południa również
opady śniegu, deszczu ze śniegiem
i lokalnie marznącego deszczu
powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od 1 st. C na
wschodzie do 9 st. C na zachodzie.
W centrum około 6 st. C. Wiatr
słaby i umiarkowany.

CHF frank szwajcarski:
EUR euro:
GBP funt brytyjski:
USD dolar USA:
CZK korona czeska:
RUB rubel rosyjski:
UAH hrywna ukraińska:

4,1046
4,4098
5,0734
4,0837
0,1632
0,0624
0,1567

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 11 listopada br. w wieku lat 71

ks. kanonika
prof. dr. hab. Jana Decyka
Od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
związany z Akademią Teologii Katolickiej,
a następnie z Uniwersytetem
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W latach 1999-2005 był prodziekanem Wydziału Teologicznego,
a od 1996 r. kierownikiem Katedry Historii Liturgii
Wydziału Teologicznego.
Requiescat in pace.
Rodzinie i wszystkim, których ta śmierć dotknęła,
serdeczne wyrazy współczucia składają
Rektor i Senat
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 11 listopada 2016 roku, przeżywszy 76 lat,
odszedł do Pana nasz najdroższy Mąż i Ojciec

Maciej Józef Bednarkiewicz
Adwokat

Obrońca ludzi „Solidarności”,
Więzień polityczny PRL,
Poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
w Sejmie X kadencji,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej dwóch kadencji,
Sędzia Trybunału Stanu,
Kawaler Maltański,
Kawaler Orderu św. Sylwestra,
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Wielką Odznaką Adwokatury Polskiej.
Człowiek, który całe swoje życie poświęcił służbie bliźnim.
Msza Święta żałobna odprawiona zostanie
w czwartek, 17 listopada 2016 roku, o godzinie 10.00
w archikatedrze św. Jana Chrzciciela,
ul. Kanonia 6 w Warszawie.
Czuwanie i modlitwę przy Zmarłym
rozpoczniemy o godzinie 9.00.
Uroczystości żałobne na Starych Powązkach rozpoczną się
o godzinie 12.30 (wejście I bramą Pięciu Poległych).
Pogrążeni w bólu
Ewa, Mateusz z Anią i cała rodzina
Uprzejmie prosimy zamiast kwiatów o wsparcie stypendystów
Fundacji Jana Pawła II. Datki na ten cel będą
zbierane podczas pogrzebu. Dziękujemy.
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
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Emerytury
po staremu
Prace nad prezydencką inicjatywą obniżenia wieku emerytalnego od 1 października
przyszłego roku kończy już
parlament.
W Sejmie odbyło się wczoraj
drugie czytanie projektu, a głosowanie jest możliwe dzisiaj.
Zamiast pracy do 67. roku życia,
wymaganej przyjętą przez koalicję PO – PSL ustawą z 11
maja 2012 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prezydent
Andrzej Duda proponuje powrót do dawnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet
i 65 lat na mężczyzn. Zmiany te
dotyczyć będą osób objętych
powszechnym systemem emerytalnym (ZUS) oraz rolników
(KRUS). Warunkiem do uzyskania świadczenia byłby 25-letni
okres podlegania ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu.
Obniżenie wieku emerytalnego to także spełnienie wyborczych obietnic rządu PiS.
Przypomniała o tym wczoraj
premier Beata Szydło. – Przywróceniem poprzedniego wieku
emerytalnego domkniemy nasze zobowiązania. Mam nadzieję, że pod tym wielkim zobowiązaniem podpiszą się
wszyscy posłowie – powiedziała
szefowa rządu.
Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu odbyło się w
grudniu. W połowie stycznia
br. sejmowa komisja polityki
społecznej przeprowadziła wysłuchanie publiczne, podczas
którego „Solidarność” zgłosiła
postulat wprowadzenia dodatkowego kryterium, które
uprawniałoby do przejścia na
emeryturę – stażu pracy. Miałby
być liczony według okresów
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie
od formy zatrudnienia, a wynosiłby 35 lat dla kobiet i 40
lat dla mężczyzn.
– Podkomisja nie przyjęła tej
propozycji, ponieważ zmieniłaby
kształt prezydenckiego projektu.
Takie rozwiązania potrzebują
odrębnego projektu ustawy.
Trzeba to jeszcze raz przedyskutować i dokładnie policzyć,
jakie byłyby to koszty dla budżetu – tłumaczył Jan Mosiński,
poseł PiS. – Tego tematu nie
odpuścimy. Będzie się musiał
znaleźć jako przedmiot w dalszej
dyskusji – stwierdził Marek Lewandowski, rzecznik prasowy
Komisji Krajowej NSZZ „So-

lidarność”, zaznaczając, że Związek popiera pozostałe rozwiązania inicjatywy prezydenckiej.

Pieniądze
zabezpieczone

Projekt uzyskał rekomendację
Komisji Polityki Społecznej i
Rodziny. – Rynek pracy oraz
system opieki zdrowotnej nie
są przygotowane na wprowadzone wydłużenie wieku emerytalnego. Nie zapewniają one
odpowiednich warunków życia
dla osób w tak późnym wieku

Prezydencki
projekt obniża
wiek emerytalny
do 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla
mężczyzn
– tłumaczył wczoraj poseł Mosiński, przedstawiając projekt
posłom. Jak zaznaczył, ustawa
nie podwyższa wieku emerytalnego rolników, co było głównym zarzutem podnoszonym
przez ludowców.
Wiceminister pracy Marcin
Zieleniecki zapewnił, że projekt
prezydencki zakłada obniżenie
wieku emerytalnego dla wszystkich – zarówno osób objętych
powszechnym systemem emerytalnym, jak i ubezpieczonych
w KRUS. – W projekcie utrzy-

mano zasadę, którą wprowadziła koalicja PO – PSL: że do
końca 2017 r. rolnicy – przy
uwzględnieniu stażu pracy –
mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę w wieku 55
lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Gdzie jest tu więc podnoszenie wieku emerytalnego
dla rolników, o którym państwo
mówią? – pytał Zieleniecki.
Rząd zapewnia, że w budżecie
państwa pieniądze na przeprowadzenie reformy są zabezpieczone. – Co do wysokości emerytur, to będzie ona bardzo różna. Będzie zależeć – jak dotychczas – od trzech czynników:
wysokości składki, długości czasu jej odprowadzania i momentu podjęcia decyzji o zakończeniu okresu aktywności zawodowej – stwierdził Zieleniecki.
– Polacy są Narodem, który jest
przepracowany, który jest stosunkowo słabo wynagradzany.
To jest to, co powoduje, że emerytura będzie niska, a nie obniżony wiek emerytalny – dodała
prezydencka minister Anna Surówka-Pasek.
Na zarzut opozycji, że rząd
nie bierze pod uwagę głosu
strony społecznej, posłowie PiS
przywołali głosowanie w poprzedniej kadencji nad wnioskiem „Solidarności” o przeprowadzenie referendum w
sprawie zachowania wieku emerytalnego. Wniosek ten upadł
za sprawą posłów PO i PSL. n
Anna Ambroziak

FOT. m. mareK
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To nie niższy wiek emerytalny, lecz niskie zarobki są przyczyną
niskich świadczeń emerytalnych Polaków – zwróciła uwagę
minister Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta
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O ustanowieniu święta
Naszego Pana
Jezusa Chrystusa Króla

Do wszystkich Czcigodnych
Braci Patriarchów, Prymasów,
Arcybiskupów, Biskupów
i innych Ordynariuszów,
którzy pozostają w pokoju
i jedności ze Stolicą Apostolską.

Encyklika
QUAS
PRIMAS

PIUS XI
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W pierwszej Encyklice, wydanej na początku Naszego Pontyﬁkatu do wszystkich Biskupów, zastanawiając się nad
najważniejszymi przyczynami nieszczęść
i patrząc, jak te nieszczęścia ciężko przygniatają ludzi i jak ludzie z nimi się
zmagają, nie tylko – jak wiadomo – zaznaczyliśmy otwarcie, że tego rodzaju
wylew zła dlatego nawiedził świat cały,
gdyż bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych
obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także wskazaliśmy, że nadzieja trwałego pokoju dotąd
nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki
i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą
uznać panowania Zbawiciela naszego.

Czcigodni Bracia,
Pozdrowienie i błogosławieństwo
Apostolskie!

Wzywając tedy do szukania pokoju
Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym, zapowiedzieliśmy, co zamierzamy
uczynić, o ile Nam to będzie dane: mówiliśmy mianowicie, że w Królestwie
Chrystusowym nie możemy skuteczniej
przyczynić się do odnowienia i utrwalenia
pokoju, jak przywracając panowanie
Pana naszego.
Tymczasem jaśniejszą nadzieję lepszych czasów obudził w Nas, czy to
dopiero początkowy, czy to już silniej
rozbudzony zapał, jaki ogarnął narody
dla Chrystusa i dla Jego Kościoła, tego
jedynego sprawcy zbawienia; stąd też
można było wnioskować, że przygotowuje się i dojrzewa powrót do posłuszeństwa u wielu z tych, którzy, wzgardziwszy panowaniem Odkupiciela, stali
się wygnańcami z Jego Królestwa.
A czyż z tego, co było i działo się w

Dewizą Piusa XI były
słowa: „Pax Christi in
regno Christo” – „Pokój
Chrystusowy w Królestwie
Chrystusowym”

ukształcić według prawideł życia chrześcijańskiego. Albowiem, skoro Chrystusowi Panu dana jest wszelka władza
na niebie i na ziemi: skoro ludzie najdroższą Krwią Jego odkupieni, nowym
jakby prawom poddani zostali Jego
panowaniu: skoro wreszcie panowanie
Jego całą naturę ludzką obejmuje,
jasną jest rzeczą, że nie ma w nas
władzy, która by wyjęta była spod tego
panowania.
Trzeba więc, aby Chrystus panował
w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się
woli Bożej przyjąć objawione prawdy i
wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa;
niech Chrystus króluje w woli, która
powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech panuje w sercu, które,
wzgardziwszy pożądliwościami, ma
Boga nade wszystko miłować i do Niego
jedynie należeć; niech króluje w ciele i
członkach jego, które jako narzędzia,
lub – że słów św. Pawła Apostoła użyjemy35: „jako zbroja sprawiedliwości
Bogu”, mają przyczynić się do wewnętrznego uświęcenia dusz. Co wszystko, jeżeli wiernym będzie należycie
przedstawione do rozpamiętywania i
rozważania, o wiele łatwiej będzie ich
można pociągnąć do najwyższej doskonałości.
Oby się to stało, Czcigodni Bracia,
iżby nie należący do Kościoła zapragnęli
i przyjęli dla dobra swego zbawienia
słodkie jarzmo Chrystusowe, a my
wszyscy, którzy z miłosiernej Opatrzności Boskiej jesteśmy Jego domownikami, abyśmy nie ociężale, lecz gorliwie,
chętnie i święcie to jarzmo nosili: gdy
zaś życie nasze dostosuje się do praw
Boskiego Królestwa, serdecznie radować
się będziemy z obﬁtości zbawiennych
skutków, a jako dobrzy i wierni słudzy
Chrystusowi, staniemy się uczestnikami
wiecznej szczęśliwości w Jego Królestwie
niebieskim.
1926 r., nr 6, s. 25-31.
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Źródło: Wiadomości Diecezjalne, rok I, Katowice, dnia 30 marca

1. Efez. III, 19.
2. Dan. VII, 13-14.
3. Liczb. XXIV. 19.
4. Ps. II.
5. Ps. XLIV.
6. Ps. LXXI,
7. Iz. IX, 6 - 7.
8. Jer XXIII, 5.
9. Dan. II, 44.
10. Dan. VII, 13-14.
11. Zach. IX, 9.
12. Łuk. I. 32 - 33.
13. Mat XXV, 31 - 40.
14. Jan. XVIII, 37.
15. Mat, XXVIII,18.
16. Apok. I. 5.
17. Apok. XIX, 16.
18. Hbr I, 2.
19. I Kor. XV, 25.
20. In Luc. X.
21. 1 Piotr. I. 18-19,
22. I Kor. VI. 20.
23. Tamże 15.
24. Sob. Tryd. Ses. VI, can. 21.
25. Jan XIV, 15, XV, 10.
26. Jan V, 22.
27. Hymn: Crudelis Herodes, in off. Egiph,
28. Enc. Annum sanctum d. 25. maii 1899.
29. Act. IV, 12.
30. Św. Augustyn: List do Macedoniusza, c. III.
31. Enc. Ubi arcano.
32. I. Kor. VII, 23.
33. Enc. Annum sanctum, d. 25 maii 1899.
34. Sermo 47, De Sanctis.
35. Rzym. VI, 13.

Dan w Rzymie u Św. Piotra, dnia 11
miesiąca grudnia, Roku Świętego 1925,
w czwartym roku Naszego Pontyﬁkatu.
PIUS PP. XI

To życzenie przy zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie dowodem
Naszej ojcowskiej miłości względem
Was, Czcigodni Bracia; a jako zadatek
łask Bożych, przyjmijcie Apostolskie
Błogosławieństwo, którego Wam, Czcigodni Bracia, Duchowieństwu i ludowi
Waszemu najmiłościwiej udzielamy.
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gę: że choć we wszystkich uroczystościach Pana naszego Chrystus jest przedmiotem czci, to jednak w powodach tej
czci nic jest uwzględniona władza i
imię królewskie Chrystusa.
Zapowiedzieliśmy zaś tę uroczystość
na niedzielę dlatego, by nie tylko duchowieństwo, odprawiając Msze św. i
odmawiając pacierze kapłańskie, oddawało cześć niebieskiemu Królowi, lecz
by i lud, wolny od zajęć codziennych,
sercem radosnym pięknie zaświadczył,
że Chrystusowi jest posłuszny i poddany.
Na tę zaś uroczystość wydała się nam
ostatnia niedziela października dlatego
odpowiedniejszą, niż inne, bo ona zamyka prawie okres roku kościelnego;
w ten sposób doroczne uroczystości, w
których święcimy pamięć tajemnic żywota Jezusa Chrystusa, zakończą się i
pomnożą świętem Chrystusa Króla i –
zanim obchodzić będziemy chwałę
Wszystkich Świętych, w przód sławić i
chwalić będziemy Tego, który triumfuje
we wszystkich Świętych i wybranych
swoich.
Niechaj więc obowiązkiem i staraniem
Waszym będzie, Czcigodni Bracia, aby
w dniu oznaczonym przed tą doroczną
uroczystością wygłoszono w każdej paraﬁi kazania do ludu, w którychby ten
lud dokładnie pouczony o istocie, znaczeniu i ważności tego święta, wezwano,
by tak życie urządził i ułożył, iżby ono
odpowiadało życiu tych, którzy wiernie
i gorliwie słuchają rozkazów Boskiego
Króla.
Pozwólcie jeszcze, Czcigodni Bracia,
że kończąc ten List Nasz, pokrótce zaznaczymy, jakie to korzyści obiecujemy
Sobie i jakich się spodziewamy z tej
publicznej czci Chrystusa – Króla i dla
Kościoła, i dla społeczeństw świeckich,
i dla poszczególnych wiernych.
Przez oddawanie tej czci publicznej
Królowaniu Pańskiemu muszą sobie
ludzie przypomnieć, że Kościół, usta-

nowiony przez Chrystusa jako społeczność doskonała, żąda dla siebie z prawa
mu przysługującego, którego zrzec się
nie może, pełnej wolności i niezależności
od władzy świeckiej, i że w wypełnianiu
powierzonego sobie przez Boga posłannictwa – nauczania, rządzenia i prowadzenia wszystkich do wiecznej szczęśliwości, którzy do Królestwa Chrystusowego należą, nie może zależeć od
czyjejś woli.
Tę samą wolność ma zostawić państwo
członkom Zakonów i Kongregacji męskich i żeńskich, którzy są przecież najdzielniejszymi pomocnikami Pasterzy
Kościoła i jak najbardziej przyczyniają
się do rozszerzenia i utrwalenia Królestwa Chrystusowego, już to zwalczając
potrójną pożądliwość świata przez śluby
zakonne, już to dążąc do doskonałości
i starając się, by świętość, która według
woli Boskiego Założyciela ma Kościół
zdobić i znanym go czynić, wiecznie i
coraz to wspanialszym blaskiem jasno
świeciła przed oczyma wszystkich ludzi.
Doroczny obchód tej uroczystości napomni także i państwa, że nie tylko
osoby prywatne, ale i władcy i rządy
mają obowiązek publicznie czcić Chrystusa i Jego słuchać: przypomni im bowiem sąd ostateczny, w którym ten
Chrystus, co Go nie tylko z państwa
wyrzucono, lecz przez wzgardę zapomniano i zapoznano, bardzo surowo
pomści te zniewagi, ponieważ godność
Jego królewska tego się domaga, aby
wszystkie stosunki w państwie układały
się na podstawie przykazań Bożych i
zasad chrześcijańskich tak w wydawaniu
praw i w wymiarze sprawiedliwości,
jak i w wychowaniu i wykształceniu
młodzieży w zdrowej nauce i czystości
obyczajów.
A ponadto ileż przedziwnej mocy i
siły będą mogli zaczerpnąć wierni z
rozważania tych rzeczy, by dusze swoje
ciągu św. Roku, a co zaiste jest godnym
trwałego wspomnienia i wiecznej pamięci, nie miał Założyciel Kościoła bardzo wiele czci i chwały?
Oto publiczna wystawa misyjna tak
żywo przedstawiła umysłom i dała odczuć sercu ludzkiemu te trudy Kościoła,
które podjął, aby Królestwo Oblubieńca
codziennie coraz to dalej rozszerzać na
wszystkie ziemie, a nawet na najodleglejsze wyspy oceanu; dała poznać wielką
liczbę krain, które dzielni i niezwyciężeni
Misjonarze potem i krwią swoją pozyskali dla wiary katolickiej; uświadomiła
niezmożone przestrzenie, które trzeba
jeszcze pozyskać dla słodkiego i zbawiennego panowania Naszego Króla.
A następnie jakiż to cel mieli ci, którzy
wśród świętego czasu pod przewodnictwem swoich Biskupów lub Kapłanów
do Miasta Wiecznego zdążali, jak nie
ten, aby, należycie oczyściwszy duszę z
grzechów, wyznać przed grobem Apostołów i wobec Nas, że są i pozostaną w
Królestwie Chrystusa.
Toż Królestwo Zbawiciela Naszego
nowym jakimś zdało się zabłysnąć światłem wówczas, gdyśmy sześciu wyznawców i dziewic, po stwierdzeniu najznakomitszych ich cnót, zaliczyli w poczet
Świętych. O, jakąż radością napełniło
się serce Nasze, ileż pociechy doznaliśmy, kiedy w majestatycznej Świątyni
Piotrowej po wydaniu uroczystego dekretu niezliczone rzesze wiernych
wdzięcznym sercem śpiewały: Tyś Królem chwały, Chryste!
Gdy bowiem wzniesione płomienie
wzajemnej nienawiści i wewnętrznej
niezgody gubią od Boga oddalonych
ludzi i państwa i do ich zagłady się
przyczyniają, to Kościół Boży, udzielając
bez ustanku pokarmu duchowego ludziom, rodzi i wychowuje coraz to nowe
zastępy świętych mężów i niewiast, a
Chrystus tych, którzy Mu byli w Królestwie ziemskim wiernymi i posłusznymi
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poddanymi, nie przestaje powoływać
do szczęścia w Królestwie niebieskim.
Gdy poza tym w Roku Jubileuszowym
przypada szesnastowiekowa rocznica
Soboru Nicejskiego, tym chętniej poleciliśmy uczcić to dziejowe zdarzenie i
Sami wspomnieliśmy o nim w Watykańskiej Bazylice, ponieważ Sobór ten
orzekł i jako prawdę wiary katolickiej
wiernym do wierzenia podał, że Jednorodzony Syn Boży jest współistotny z
Ojcem, a zarazem, stawiając w skład
wiary, czyli Symbol, słowa: „którego
królestwa nie będzie końca”, potwierdził
królewską godność Chrystusa Pana.
Ponieważ więc Rok ów święty do wyjaśnienia Królestwa Chrystusowego niejedną nastręczył sposobność, sądzimy,
że uczynimy rzecz zgodną przede wszystkim z Naszym Apostolskim urzędem,
jeżeli przychylimy się do licznych próśb
Kardynałów, Biskupów i wiernych,
przedkładanych Nam czy pojedynczo,
czy zbiorowo, i ten właśnie Rok Jubileuszowy zakończymy wprowadzeniem
do liturgii kościelnej szczególnego święta
Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Króla.
Sprawa niniejsza tak serce Nasze raduje, iż pragniemy o niej z Wami, Czcigodni Bracia, nieco pomówić: Waszą
zaś rzeczą potem będzie podać wiernym
przystępnie do wiadomości, co o czci
Chrystusa – Króla powiemy, i przedstawić im to w ten sposób, aby przyszła
doroczna uroczystość przyniosła im w
przyszłości obﬁte korzyści.
Już od dawna weszło w powszechny
zwyczaj, iż w przenośnym tego słowa
znaczeniu nazywano Chrystusa Królem,
a to z powodu najwyższego stopnia
dostojeństwa, przez które przewodzi
wszystkiemu i wszystkie stworzenia
przewyższa. Mówimy przeto, iż Chrystus
króluje w umysłach ludzi nie tak dlatego,
że posiada głęboki umysł i ogromną
wiedzę, ile raczej dlatego, że On sam
jest Prawdą, a ludzie powinni zaczerpnąć
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prawdy od Niego i przyjąć ją posłusznie:
mówi się, że króluje również w woli ludzi, nie tyle dlatego, iż nieskazitelna
Jego wola ludzka zupełnie stosuje się
do najświętszej woli Bożej i jej słucha,
lecz, że On naszą wolną wolę nakłania
i natchnieniem swoim sobie ją podbija,
abyśmy się zapalili do najszlachetniejszych czynów. Wreszcie Chrystus Pan
jest Królem serc z powodu swojej, przewyższającej naukę miłości1, z powodu
łagodności i słodyczy, którą dusze przyciąga do siebie; nie było bowiem i nie
będzie nikogo, kto przez wszystkich
byłby tak umiłowany, jak Chrystus Jezus.
Lecz, jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz
samą, przekonamy się, że imię i władza
króla we właściwym tego słowa znaczeniu należy się Chrystusowi – Człowiekowi; albowiem tylko o Chrystusie
– Człowieku można powiedzieć, że
otrzymał od Ojca władzę i cześć, i królestwo2, gdyż jako Słowo jedną i tę
samą z Ojcem posiadający istotę, musi
mieć wszystko z tymże Ojcem wspólne,
a więc także najwyższe i nieograniczone
panowanie nad całym stworzeniem.
Czyż nie czytamy na wielu miejscach
Pisma św., iż Chrystus jest Królem?
Nazwany On tam jest Panem, który z
Jakuba będzie3, który od Ojca postanowiony jest Królem nad Syjonem, górą
świętą Jego i otrzyma narody dziedzictwo
swoje i posiadłość swoją, kraje ziemi4;
pieśń zaś weselna, w której pod ﬁgurą i
podobieństwem nadzwyczaj bogatego
i bardzo potężnego króla sławiony jest
prawdziwy król izraelski, który przyjść
ma, takie zawiera słowa: „Stolica Twoja,
Boże, na wieki wieków; laska prawości,
laska królestwa Twego”5.
Pomijając rozliczne tego rodzaju powiedzenia, znajdujemy na innym miejscu, jakby dla jaśniejszego uwydatnienia
rysów Chrystusa, przepowiednię, według
której Królestwo Jego nieoznaczone żadnymi granicami, przyczyni się do wzmo-

żenia sprawiedliwości i dobra pokoju:
„Wznijdzie za dni jego sprawiedliwość
i obﬁtość pokoju… I będzie panował
od morza aż do morza: i od rzeki aż do
krajów okręgu ziemi”6. Dodajmy do
tego liczne przepowiednie proroków, a
przede wszystkim tak znane Izajaszowe
proroctwo: „Maluczki narodził się nam
i syn jest nam dany i stało się panowanie
na ramieniu jego; i nazwą imię jego
Przedziwny, radny, Bóg, mocny, ojciec
przyszłego wieku, książę pokoju. Rozmnożone będzie państwo jego, a pokoju
nie będzie końca: na stolicy Dawidowej
i na królestwie jego siedzieć będzie,
aby je utwierdził i umocnił w sądzie i w
sprawiedliwości, odtąd i aż na wieki”7.
Ale i inni prorocy nie prorokują inaczej
niż Izajasz: jak Jeremiasz, przepowiadający płód sprawiedliwy, który powstanie z rodu Dawida; syn ów Dawida
będzie królował i mądrym będzie, i będzie czynił sąd na ziemi8; jak Daniel,
przepowiadający królestwo, które Bóg
niebios sam ma założyć, a który się na
wieki nie rozproszy… stać będzie na
wieki9, i nieco potem dodaje: „Patrzyłem
w widzeniu nocnem, a oto z obłoki
niebieskimi jako syn człowieczy przychodził, i aż do starowiecznego przyszedł, i stawili go przed oblicze jego. I
dał mu władzę i cześć, i królestwo, i
wszyscy narodowie, pokolenia i języki
służyć mu będą; władza jego władza
wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które się nie skazi”10. Czyliż
Ewangeliści święci nie uznali i nie potwierdzili, iż ziściło się to proroctwo
Zachariasza o Królu łagodnym, wsiadającym na oślicę i źrebięciu oślicy,
który wśród okrzyków radosnych rzeszy
jako sprawiedliwy i Zbawiciel wjechać
miał do Jerozolimy?11
Ta zresztą nauka o Chrystusie – Królu,
którą podaliśmy z ksiąg Starego Zakonu, nie zniknęła z ksiąg Nowego
Testamentu; przeciwnie, znajduje w
jów, czy narodów, czy nawet z całego
świata, zwołani dla oddania czci Chrystusowi – Królowi, pod osłonami sakramentalnymi się ukrywającemu, oddali
hołd Chrystusowi, jako Królowi Niebieskiemu, przez wygłoszone przemowy
na zebraniach i kazania w świątyniach,
przez wspólną adorację przed Najśw.
Sakramentem publicznie wystawionym
i przez wspaniałe obchody.
Słusznie i sprawiedliwie można by
powiedzieć, że lud chrześcijański, poruszony niebieskim natchnieniem, pragnie Tego Jezusa, którego ludzie niegodziwi, gdy do swoich przyszedł, przyjąć
nie chcieli, wyprowadzić z zacisza i
ukrycia świętych przybytków – i wiodąc
Go w triumfalnym pochodzie po ulicach
miasta, przywrócić Mu wszystkie prawa
królewskie.
Także i obecny Rok Święty, dobiegający
już do końca, daje nam dogodną sposobność, nad którą nie widzimy lepszej,
do wykonania wspomnianego zamiaru
Naszego, gdyż Bóg najłaskawszy, podniósłszy dusze i serca wiernych ku pożądaniu dóbr niebieskich, które zmysł
wszelki przewyższają, albo ich łaską
Swoją na nowo obdarzył albo też, pobudziwszy ich do usilnego starania się
o wyższe rzeczy, umocnił ich, aby do
zbawienia właściwą szli drogą.
Czy więc weźmiemy pod uwagę przedłożone Nam rozliczne prośby, czy też
spoglądniemy na to, co się działo w
czasie wielkiego Jubileuszu, znajdziemy
zupełnie wystarczającą przyczynę, iż
nadszedł wreszcie upragniony przez
wszystkich dzień, w którym możemy
ogłosić, że należy uczcić Chrystusa jako
Króla całego rodu ludzkiego, osobnym
i szczególnym świętem.
W tym bowiem Roku, jak na początku
powiedzieliśmy, ten Król Niebieski,
prawdziwie dziwny w Świętych swoich,
nowym zastępem bojowników odznaczonych godnością świętych, chwalebnie
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uwielbion jest; w tym również Roku
podziwiać mogli wszyscy na niezwykłej
wystawie przedmiotów i prac, odniesione zwycięstwa przez zwiastunów
ewangelii dla rozszerzenia Królestwa
Chrystusowego; w tym wreszcie roku
uczciliśmy uroczystym obchodem pamięć Soboru Nicejskiego, który obronił
współistotność Słowa Wcielonego z Ojcem, a na tej prawdzie, jakby na swoim
fundamencie, opiera się panowanie
Chrystusa nad wszystkimi narodami.
A przeto powagą Naszą Apostolską
ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa – Króla, które ma być na całym
świecie obchodzone rokrocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj.
w niedzielę poprzedzającą bezpośrednio
uroczystość Wszystkich Świętych.
Polecamy również, aby w tym samym
dniu corocznie odnawiano poświęcenie
się Sercu Pana Jezusa, który to akt śp.
Poprzednik Nasz Pius X każdego roku
odnawiać nakazał; w tym tylko jednak
roku to poświęcenie się chcemy urządzić
31. tego miesiąca, w dniu, w którym
sami odprawimy Najświętszą Oﬁarę na
cześć Chrystusa – Króla i zarządzimy,
by poświęcenie to odbyło się w Naszej
obecności.
Sądzimy bowiem, że tym sposobem
Rok Święty lepiej i stosowniej zakończymy i Chrystusowi, Królowi wieków,
nieśmiertelnemu,
serdeczniejszą
wdzięczność wyrazimy – w czym jesteśmy tłumaczem uczuć wdzięczności
całego świata katolickiego – za dobrodziejstwa udzielone w tym czasie świętym Nam samym, Kościołowi i wszystkim wiernym.
Nie ma też powodu, Czcigodni Bracia,
długo i wiele wyjaśniać, dlaczego ustanowiliśmy uroczystość Chrystusa – Króla, jako oddzielną od innych świąt,
które również oznaczają i czczą poniekąd Jego królewską godność.
Na jedno bowiem należy zwrócić uwa-
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oczywiście – rzeczą katolików, aby ten
powrót swoją pracą i działalnością przygotowali i przyspieszyli; jednakowoż
wielu z nich nie zajmuje w tzw. życiu
społecznym tego stanowiska ani nie ma
takiego znaczenia, jakie mieć powinni
ci, którzy niosą pochodnię prawdy.
To niekorzystne położenie należy może
przypisać opieszałości i bojaźliwości
dobrych, którzy nie chcą się sprzeciwiać
lub zbyt łagodnie się opierają, wskutek
czego przeciwnicy Kościoła z większym
zuchwalstwem i hardością występują.
Lecz jeżeliby wszyscy wierni zrozumieli,
że pod sztandarem Chrystusa – Króla
dzielnie i zawsze walczyć powinni,
wówczas z apostolskim zapałem usilnie
starać się będą, aby dusze zbłąkane i

nieoświecone pojednać z Panem i staną
na straży, by prawa Boże nienaruszone
zostały.
A ponadto, czyż nie jest widocznym,
że doroczna uroczystość Chrystusa –
Króla, wszędzie odprawiana, przyczyni
się do oskarżenia tego publicznego odstępstwa, któremu z wielką szkodą dla
społeczeństwa dało początek zeświecczenie – i do naprawienia tego zła? Albowiem, im więcej najsłodsze Imię naszego Odkupiciela niegodziwym milczeniem się pomija na międzynarodowych zebraniach i w parlamentach, tym
głośniej wyznawać Je należy i tym usilniej uznawać prawa królewskiej godności i władzy Chrystusa Pana.
A cóż do ustanowienia tego święta
przyczyniło się i w czym widzimy już
od końca zeszłego wieku pomyślne i
znakomite przygotowanie drogi dla tej
uroczystości?
Oto wszyscy wiemy, jak mądrze i
jasno wykazały liczne książki, wydawane na całym świecie w różnych językach, potrzebę tej uroczystości; do
uznania panowania i władzy Chrystusa
przyczynił się również pobożny zwyczaj, iż niezliczone prawie rodziny oddawały się i poświęcały Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa.
Co prawda, to nie tylko rodziny tak
czyniły, lecz i społeczeństwa i państwa,
a nawet cały rodzaj ludzki, za sprawą i
pod przewodnictwem Leona XIII, poświęcił się temuż Boskiemu Sercu – a
było to pod koniec Miłościwego Lata,
roku tysiąc dziewięćsetnego.
Nie należy również pominąć milczeniem, że do uroczystego uznawania
tejże królewskiej władzy Chrystusa nad
społeczeństwem ludzkim przyczyniły
się przedziwnym sposobem bardzo częste Kongresy eucharystyczne, jakie w
naszych czasach zbierać się zwykły,
gdyż one do tego zdążały, by wierni,
czy z poszczególnych diecezji, czy kranich wspaniałe i jasne potwierdzenie.
Wspomnijmy tylko, że poselstwo Archanioła, pouczającego Dziewicę, iż
porodzi syna, któremu da… „Pan Bóg
stolicę Dawida ojca jego, i który królować będzie w domu Jakubowym na
wieki, a królestwa jego nie będzie końca”12, sam Chrystus do swego panowania odnosił: czy bowiem w ostatniej
mowie do ludu przemawiał o nagrodach
i karach, które będą udziałem na wieki
sprawiedliwych albo niesprawiedliwych,
czy to gdy odpowiedział Staroście rzymskiemu, pytającemu Go publicznie, czy
jest królem, czy to, gdy po zmartwychwstaniu dał Apostołom zlecenie nauczania i chrzczenia wszystkich narodów,
Chrystus Pan korzystając z nadarzającej
się sposobności i sam się Królem nazwał13, i jawnie potwierdził, że jest
Królem14 i uroczyście oświadczył, iż
daną Mu jest wszystka władza na niebie
i na ziemi15, którymi to słowy cóż innego oznaczył, jak nie jeno wielkość,
potęgę i nieskończone trwanie Swego
Królestwa?
Czyż można zatem dziwić się, iż ten,
który przez Jana zwany jest książęciem
królów ziemi16, a który temuż Apostołowi w owym widzeniu rzeczy przyszłych
się objawił, ma na szacie i na biodrze
swoim napisane: Król nad królami i
Pan nad pany17. Albowiem Ojciec postanowił Chrystusa dziedzicem wszystkiego18; a ma królować, ażby przy końcu
świata położył wszystkie nieprzyjacioły
pod nogi Boga i Ojca19.
Gdy taka jest powszechna nauka ksiąg
świętych, trzeba było, aby Kościół, to
Królestwo Chrystusa na ziemi, przeznaczone oczywiście dla wszystkich ludzi całego świata, idąc za tą nauką, powitał Sprawcę i Założyciela swojego w
dorocznym okresie świętej liturgii, i
uczcił go jako Króla i Pana, i Króla królów przez dodanie nowej uroczystości.
Zaiste, różnymi słowy, choć przedziwnie
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jedno i to samo oznaczającymi, wyrażał
Kościół te objawy czci i dawniej w
starej psalmodii i starych księgach obrzędowych, i wyraża je obecnie w modlitwach publicznych, codziennie zanoszonych przed Majestat Boży i w niepokalanej oﬁerze Mszy świętej; łatwo
też zauważyć można, że w tej czci, oddawanej Chrystusowi – Królowi, panuje
przecudna harmonia między liturgią
naszą a liturgią wschodnią, tak iż w
tym wypadku sprawdza się owo zdanie:
Modlitwa przepisana przez Kościół jest
prawidłem wiary.
Na jakim zaś fundamencie spoczywa
owa godność i owa władza Pana Na-

Figura Chrystusa Króla w Świebodzinie
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szego, dobrze określa św. Cyryl Aleksandryjski: Posiada On, jednym słowem, panowanie nad wszystkimi stworzeniami, nie wymuszone, lecz z istoty
swej i natury20, to znaczy, że władza
Jego opiera się na tym przedziwnym
zjednoczeniu, które zwą hipostatycznym.
Z tego wynika, iż Chrystus nie tylko
ma być czczony jako Bóg przez aniołów
i ludzi, ale że aniołowie i ludzie posłuszni i poddani być mają panowaniu
jego jako Człowieka: tj. iż przez zjednoczenie hipostatyczne Chrystus ma
władzę nad wszystkimi stworzeniami.
Cóż może być milszego i przyjemniejszego do rozważania, jak to, że Chrystus
panuje nad nami nie tylko prawem natury Swojej, lecz także i prawem, które

Chrystus Król, Adam Styka, 1944

nabył sobie przez odkupienie nasze.
Oby wszyscy ludzie, skłonni do zapominania, rozważyli, ileśmy Zbawiciela
naszego kosztowali: „Nie skazitelnym
złotem albo srebrem jesteście wykupieni… ale drogą krwią jako baranka
niezmazanego i niepokalanego Chrystusa”21. Już nie należymy do siebie samych, gdyż Chrystus zapłatą wielką22
nas kupił; a ciała nasze są członkami
Chrystusowymi23.
Abyśmy zaś moc i istotę tego panowania określili, krótko powiemy, że
składa się na nie trojaka władza, której,
gdyby brakło, nie moglibyśmy nawet
zrozumieć panowania.
Świadectwa zaczerpnięte z Pisma św.
o powszechnym panowaniu naszego
Odkupiciela aż nadto dowodzą i musimy
w to wierzyć niezachwianie, że Chrystus
Jezus dany jest ludziom jako Odkupiciel,
w którym pokładać mają nadzieję, ale
zarazem jest On prawodawcą, któremu
ludzie winni posłuszeństwo24.
Ewangelie bowiem nie tyle opowiadają
o Nim, że ustanowił prawa, ile raczej
przedstawiają Go, jak ustanawia prawa;
o tych wszystkich, którzy przykazania
Jego zachowywać będą, w różnych okolicznościach i w różnych słowach, mówi
Mistrz Boski, iż dadzą oni dowód swojej
miłości względem Niego i w miłości tej
wytrwają25. O władzy zaś sądowniczej,
którą Jezus otrzymał od Ojca, sam mówi
do żydów, oskarżających Go o znieważenie spoczynku sobotniego, gdy uzdrowił cudownie paralityka: „bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał
Synowi”26. W tej władzy sądowniczej,
jako rzecz nieodłączna od sądu, mieści
się także i to, aby sędzia miał prawo
nagradzania i karania ludzi jeszcze za
ich życia. A ponadto przysługuje Chrystusowi władza tzw. wykonawcza, gdyż
wszyscy rozkazów Jego słuchać powinni
i to pod groźbą zapowiedzianych kar,
których uporni uniknąć nie mogą.
którą to władzę otrzymał Kościół od
Chrystusa Pana, aby prowadził ludzi
do szczęścia wiekuistego.
I wtedy to zaczęto powoli zrównywać
religię Chrystusową z innymi religiami
fałszywymi i stawiać ją bezczelnie w
tym samym rzędzie; następnie podporządkowano ją pod władzę świecką i
wydano ją prawie na samowolę rządu i
panujących; dalej jeszcze poszli ci,
którzy umyślili sobie, że należy zastąpić
religię Bożą jakową religią naturalną,
naturalnym jakimś wewnętrznym odruchem. A nie brakło i państw, które
sądziły, że mogą się obejść bez Boga i
że ich religią to – bezbożność i lekceważenie Boga.
Toteż z boleścią w sercu skarżyliśmy
się w Encyklice „Ubi arcano” i dzisiaj
bolejemy nad gorzkimi owocami, jakie
tego rodzaju odstępstwo od Chrystusa
wydało tak dla pojedynczych obywateli,
jak i dla państw, i to tak często i na tak
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długie lata, a są nimi: nasienie niezgody
wszędzie porozsiewane, płomienie zazdrości i nieprzyjaźni objęły narody, co
powoduje dotąd tak wielką zwłokę w
pojednaniu ludów; nieposkromione pragnienia, które często pokrywają się płaszczykiem dobra publicznego i miłości
ojczyzny, a z których powstaje rozdwojenie wśród obywateli i ślepy a niepomierny egoizm, na nic innego nie zważający, jak tylko na własną korzyść i na
własne dobro i tą jedynie miarą wszystko
inne mierzący; zburzony zupełnie pokój
domowy wskutek zapomnienia i zaniedbania obowiązków; węzły rodzinne
rozluźnione i trwałość rodzin zachwiana;
całe wreszcie społeczeństwo do głębi
wstrząśnięte i ku zagładzie idące.
Mamy więc silną nadzieję, że uroczystość Chrystusa – Króla, którą odtąd
corocznie obchodzić będziemy, sprowadzi na nowo społeczeństwo do najukochańszego Zbawiciela. Byłoby –

Chrystus Sędzia, Fra Angelico, 1447
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drugie na umysł i serce, a więc na
całego człowieka zbawienny wpływ wywierają. I w rzeczy samej, skoro bowiem
człowiek składa się z duszy i ciała, zewnętrzne uroczystości świąt mają go
tak poruszyć i pobudzić, aby przez rozmaitość i piękność św. obrzędów pełniej
zaczerpnął z prawd Bożych, któreby
całą istotę jego przejęły i w ten sposób
przyniosły mu obﬁte korzyści w życiu
duchownym.
Historia stwierdza zresztą, że tego
rodzaju uroczystości wówczas były zaprowadzane w ciągu wieku jedna po
drugiej, gdy potrzeby i korzyści ludu
chrześcijańskiego zdawały się ich domagać, a mianowicie: gdy lud miał być
umocnionym we wspólnym niebezpieczeństwie albo utwierdzony przed zasadzkami błędów heretyckich, albo gdy
miał być poruszonym i zapalonym, aby
rozważał z większą pobożnością jaką
tajemnicę wiary lub pewne dobrodziejstwo Boże. Jakoż, począwszy od pierwszych wieków, gdy chrześcijanie najokrutniej byli prześladowani, zaczęto
czcić pamięć Męczenników w świętych
obrzędach, aby uroczystości Męczenników – jak świadczy św. Augustyn –
były zachętą do męczeństwa34; do wydoskonalenia się zaś w cnotach, o które
chrześcijanie i w czasach pokoju powinni
koniecznie zabiegać, przedziwnie przyczyniły się uroczystości obchodzone w
późniejszych czasach na cześć św. Wyznawców, Dziewic i Wdów.
Lecz przede wszystkim święta na
cześć Najświętszej Panny ustanowione
sprawiły, że lud chrześcijański nie tylko
pobudził się do żywszej czci ku Bożej
Rodzicielce, najłaskawszej Opiekunce
swojej, lecz także ukochał Ją serdeczniej
jako Tę, którą Odkupiciel jakby testamentem za Matkę mu przeznaczył. Do
dobrodziejstw, które spłynęły z obchodów publicznych i prawnie zaprowadzonych na cześć Boga Rodzicy i Świę-

tych, zaliczyć przede wszystkim trzeba
to, iż Kościół w każdym czasie oddalał
zwycięsko zarazę herezji i błędów.
I w tym podziwiajmy mądrość Opatrzności Bożej, która jak nawet ze zła
zwykła wyprowadzać dobre, dopuszczała
również, aby wiara i pobożność ludów
osłabła albo fałszywe nauki na wiarę
katolicką nastawały, lecz dopuszczała
w tym celu, aby prawda nowym jakimś
zajaśniała blaskiem, wiara zaś ze snu
zbudzona do wyższych i świętszych
rzeczy zdążała.
Podobny miały również początek i
podobne owoce wydały uroczystości,
które w mniej odległych czasach włączone zostały w okres roku liturgicznego;
tak np., gdy poszanowanie i cześć Najświętszego Sakramentu zmalały, ustanowiono święto Bożego Ciała, w ten
sposób obchodzone, aby wspaniałe obrzędy i modlitwy przez całą Oktawę
odprawiane wzywały ludzi do oddania
Panu czci publicznej; tak też wprowadzono uroczystość Serca Jezusowego
właśnie wówczas, gdy dusze osłabione
i zniechęcone przygnębiającą i przesadną
surowością Jansenistów zupełnie wyziębły i trwożliwie unikały miłości Bożej
i nadziei zbawienia.
Jeżeli więc teraz nakazaliśmy czcić
Chrystusa – Króla całemu światu katolickiemu, pragniemy przez to zaradzić
potrzebom czasów obecnych i podać
szczególne lekarstwo przeciwko zarazie,
która zatruwa społeczeństwo ludzkie.
A zarazą tą jest zeświecczenie czasów
obecnych, tzw. laicyzm, jego błędy i
niecne usiłowania; wiadomo Wam zaś,
Czcigodni Bracia, że zbrodnia ta nie
naraz dojrzała, lecz już od dawna ukrywała się w duszy społeczeństwa.
Zaczęło się bowiem od tego, że przeczono panowaniu Chrystusa Pana nad
wszystkimi narodami; odmawiano Kościołowi władzy nauczania ludzi, wydawania praw, rządzenia narodami,
Jednakowoż królestwo to jest przede
wszystkim duchowe i odnosi się głównie do rzeczy duchowych, co i słowa
Pisma św., któreśmy powyżej przytoczyli, bardzo jasno wykazują i Chrystus
Pan potwierdza swoim sposobem postępowania.
Przy różnych bowiem sposobnościach,
gdy żydzi, a nawet sami Apostołowie
błędnie sądzili, iż Mesjasz przywróci
wolność i wskrzesi królestwo Izraelskie,
zbijał to próżne ich mniemanie i nadzieję
im odbierał; gdy otaczająca i podziwiająca Go rzesza miała Go ogłosić królem,
uszedł i ukrył się, bo nie chciał imienia
i czci królewskiej; przed Starostą rzymskim oświadcza, że królestwo Jego nie
jest z tego świata.
Jego bowiem królestwo, jak je Ewangelie przedstawiają, jest takie, że ludzie,
którzy chcą należeć do Niego, przygotowują się przez pokutę, ale wejść nie
mogą inaczej, jak przez wiarę i chrzest,
który, chociaż obrządkiem zewnętrznym
się spełnia, oznacza jednak i sprawia
wewnętrzne odrodzenie; królestwo to
przeciwstawia się jedynie królestwu
szatana i mocom ciemności – a wymaga
od swych zwolenników nie tylko, aby,
wyrzekłszy się bogactw i dóbr doczesnych, odznaczali się skromnością obyczajów i łaknęli, i pragnęli sprawiedliwości, lecz także, aby zaparli się siebie
samych i krzyż swój nieśli. Gdy zaś
Chrystus jako Odkupiciel nabył Krwią
Swoją Kościół, a jako Kapłan złożył
oﬁarę ze Siebie samego za grzechy
nasze i wiecznie ją składa, komuż tu
nie widocznym, że władza Jego królewska zawiera w sobie obydwa te urzędy i w nich ma udział?
Błądziłby zresztą bardzo, kto odmawiałby Chrystusowi, jako Człowiekowi,
władzy nad jakimikolwiek sprawami
doczesnymi, gdyż Chrystus otrzymał
od Ojca nieograniczone prawo nad
wszystkim, co stworzone, tak, iż wszyst-
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ko poddane jest Jego woli. Jednak, dopokąd żył na ziemi, wstrzymał się zupełnie od wykonywania tej władzy, a
jak niegdyś wzgardził posiadaniem rzeczy ludzkich i nic troszczył się o nie,
tak pozostawił je wówczas i dziś je pozostawia ich właścicielom. Co przepięknie wyrażają słowa: Nie odbiera
rzeczy ziemskich Ten, który daje Królestwo niebieskie!27
Tak więc Królestwo Odkupiciela naszego obejmuje wszystkich ludzi – jak
o tym mówi nieśmiertelnej pamięci Poprzednik nasz, Leon XIII, którego słowa
chętnie tu przytaczamy: „Panowanie
Jego mianowicie nie rozciąga się tylko
na same narody katolickie lub na tych
jedynie, którzy przez przyjęcie chrztu
według prawa do Kościoła należą, chociaż ich błędne mniemania sprowadziły
na bezdroża albo niezgoda od miłości
oddzieliła, lecz panowanie Jego obejmuje
także wszystkich niechrześcijan, tak,
iż najprawdziwiej cały ród ludzki podlega
władzy Jezusa Chrystusa”28.
I wszystko jedno, czy jednostki, czy
rodziny, czy państwa, gdyż ludzie w
społeczeństwa zjednoczeni nie mniej
podlegają władzy Chrystusa jak jednostki. On jest zaiste źródłem zbawienia
dla jednostek i dla ogółu: „I nie masz
w żadnym innym zbawienia. Albowiem
nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni”29. On jest sprawcą pomyślności
i prawdziwej szczęśliwości tak dla pojedyńczych obywateli, jak i dla państwa:
Nie przez co innego szczęśliwe państwo
– a przez co innego człowiek, państwo
bowiem nie jest czym innym, jak zgodnym zrzeszeniem ludzi30.
Niech więc nie odmawiają władcy
państw publicznej czci i posłuszeństwa
królującemu Chrystusowi, lecz niech
ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą
nienaruszoną utrzymać, i przyczynić
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się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny.
To bowiem, cośmy na początku Naszego
Pontyﬁkatu napisali o zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania dla władzy, to
samo i do czasów dzisiejszych zastosować
można: „Gdy Boga i Jezusa Chrystusa –
takeśmy się żalili – usunięto z praw i z
państw i gdy już nie od Boga, lecz od ludzi
wywodzono początek władzy, stało się, iż
zburzone zostały fundamenty pod tąż władzą, gdyż usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, drudzy
zaś mają obowiązek słuchać. Z tego powodu
musiało być wstrząśnięte całe społeczeństwo
ludzkie, gdyż brakło mu stałej i silnej podstawy”31.
Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i
publicznie uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na
całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój.
Jak bowiem królewska godność Pana naszego otacza powagę ziemską książąt i
władców pewną czcią religijną, tak też
uzacnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli.
Dlatego to Paweł Apostoł, chociaż nakazał
żonom, aby w mężach swych, a sługom,
aby w panach swych Chrystusa czcili, to
jednak polecił im, aby im byli posłuszni
nie jako ludziom, lecz jedynie dlatego, iż
oni zastępują Chrystusa, gdyż nie godzi
się, aby ludzie przez Chrystusa odkupieni
służyli ludziom. „Zapłatąście kupieni, nie
stawajcie się niewolnikami ludzkimi”32.
Jeżeli panujący i prawowici przełożeni
mieć będą to przekonanie, że wykonują
władzę nie tyle z prawa swego, jak z rozkazu
i w zastępstwie Boskiego Króla, każdy to
zauważy, jak święcie i mądrze będą używać
swojej władzy i jak bardzo zważać będą,
wydając prawa i polecając je spełniać, na
dobro ogółu i na godność ludzką swoich
podwładnych.
Oczywiście, że wskutek tego zakwitnie
pokój i wewnętrzny porządek się ustali,
gdyż wszelka przyczyna zaburzenia będzie
usunięta; albowiem chociaż obywatel patrzeć
będzie na panującego i innych rządców
państwa jako na ludzi do niego z natury
podobnych lub może nawet z jakiejś przyczyny niegodnych i na naganę zasługujących,
to mimo to nie odmówi im swego posłuszeństwa, gdyż w nich samych widzieć bę-

dzie obraz i powagę Chrystusa Boga i Człowieka.
Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i
pokoju, jasną jest rzeczą, że im szersze się
wytwarza królestwo i wszystkich ludzi obejmuje, tym bardziej ludzie stają się świadomi
tej łączności, która ich jednoczy; a świadomość ta jak oddala i usuwa częste zatargi,
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tak też łagodzi i zmniejsza przykrości tych
zatargów. Dlaczegoż więc, gdyby Królestwo
Chrystusa objęło w rzeczy samej wszystkich,
jak ich z prawa obejmuje, mielibyśmy
wątpić o tym pokoju, jaki Król pokoju
przyniósł na ziemię, Ten – mówimy – który
przyszedł pojednać wszystko, który nie
przyszedł, aby mu służono, lecz aby sam
służył i który będąc Panem wszystkich, dał
Siebie za przykład pokory i ustanowił szczególnie prawo nakazujące miłość, Ten wreszcie, który wyrzekł: jarzmo moje słodkie
jest, a brzemię moje lekkie?
O, jakiegoż zażywalibyśmy szczęścia, jeżeliby poszczególni ludzie i rodziny, i państwa pozwoliły się rządzić Chrystusowi.
„Wówczas to wreszcie – że użyjemy słów,
które poprzednik nasz Leon XIII przed 25
laty do wszystkich biskupów wypowiedział
– będzie można uleczyć tyle ran, wówczas
to będzie nadzieja, że prawo dawną powagę
odzyska, miły pokój znowu powróci, z rąk
miecze i broń wypadną, gdy wszyscy chętnie
przyjmą panowanie Chrystusa i posłuszni
Mu będą, a każdy język wyznawać będzie,
że Pan nasz Jezus Chrystus jest w chwale
Boga Ojca”33.
Otóż, aby te upragnione korzyści obﬁcie
mogły spłynąć na społeczeństwo chrześcijańskie i na stałe w nim pozostać, trzeba
rozszerzać wśród ludu jak najbardziej znajomość o królewskiej godności Zbawiciela
naszego; a do tego celu nic bardziej się nie
przyczyni jak ustanowienie własnego i
osobnego święta Chrystusa – Króla.
Albowiem celem pouczenia ludzi w prawdach wiary i podniesienia ich przez nie do
radości życia wewnętrznego daleko skuteczniejsze są doroczne obchody świętych
tajemnic, niż choćby najpoważniejsze dowody Kościoła nauczającego; te bowiem
zazwyczaj dostępne są niewielkiej tylko
liczbie mężów uczonych, ale tamte zajmują
i pouczają wszystkich wiernych; te raz
jeden, tamte corocznie i wiecznie, że się
tak wyrazimy, do ludzi przemawiają; pierwsze oddziałują przede wszystkim na umysł,
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STANY ZJEDNOCZONE

Piotr Falkowski
Czy przyszła amerykańska
administracja zawalczy o
prawną ochronę życia w USA?
Prezydent elekt Donald Trump
tak jak większość Amerykanów
uważa się za obrońcę życia,
mówi o sobie, że jest pro-life.
Jako zdecydowany przeciwnik
aborcji przedstawia się też wybrany na wiceprezydenta Mike
Pence i wielu wpływowych polityków w otoczeniu Trumpa
oraz jego doradców.
Według badań opinii publicznej, pomimo obowiązującego
od ponad 40 lat prawnego przyzwolenia na aborcję, w niektórych stanach wykonywaną do
momentu porodu, większość
Amerykanów uważa, że mordowanie nienarodzonych dzieci
powinno być zakazane, chociaż
część dopuszcza pewne wyjątki.
Do tej grupy należy sam Trump,
który uważa, że aborcja powinna
być dozwolona w przypadku
gwałtu, kazirodztwa oraz ryzyka
dla życia matki. Trump opowiada się więc za prawem chroniącym życie bardziej niż obecnie w Polsce, gdzie dopuszczona
jest także aborcja eugeniczna
(z powodu choroby dziecka).
Trump przyznaje, że nie zawsze
tak uważał, lecz osobiste doświadczenia spowodowały, że

otworzył się na „perspektywę
cennego daru życia”.
W USA na przeszkodzie
prawnej ochrony życia od poczęcia stoi precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego z 1973
roku, które uznaje aborcję za
konstytucyjne prawo obywatelskie. W praktyce istnieją trzy
sposoby na przezwyciężenie
tego stanu prawnego.
Najbardziej oczywista wydaje
się zmiana konstytucji, tak aby
jasno stwierdzała, że prawa
człowieka obowiązują od poczęcia do naturalnej śmierci.

Większość
Amerykanów
uważa, że
mordowanie
nienarodzonych
dzieci powinno
być zakazane
Taki postulat znajduje się m.in.
w oﬁcjalnym programie wyborczym zwycięskiej Partii Republikańskiej, która będzie miała
od stycznia i prezydenta, i większość w obu izbach Kongresu.
Jednak w praktyce partia ta nie
robi nic w kierunku zmiany
konstytucji. Zresztą ugrupowa-

Prezydent elekt Donald Trump (z prawej),
jak i wybrany na wiceprezydenta Mike Pence
(w środku) deklarują się jako przeciwnicy aborcji

nie jest w tej kwestii podzielone
i wielu republikańskich polityków opowiada się za aborcją.
Jest ich oczywiście znacznie
mniej niż w Partii Demokratycznej, w której postawa pro-life jest zupełną rzadkością.
Brak aktywności GOP w tej
dziedzinie wynika jednak głównie z pragmatyzmu – zmiana
konstytucji wymaga zgody kwaliﬁkowanej większości stanów,
co obecnie wydaje się nie do
przeprowadzenia.
Republikanie realizują natomiast z powodzeniem drugi sposób na ograniczenie aborcji w
USA. Chodzi o dodatkowe ustawodawstwo, które wprowadzi
szereg wyjątków i ograniczeń.
Chodzi zwłaszcza o tzw. późną
aborcję, która polega na zabiciu
dziecka podczas wywołanego
sztucznie porodu. Kongres może
też wstrzymać państwowe ﬁnansowanie tego procederu oraz
dotacje dla organizacji proaborcyjnych takich jak Planned Parenthood (PP). W grę wchodzi
zakaz aborcji selektywnej (ze
względu na płeć lub niepełnosprawność) wykorzystujący kon-

stytucyjną zasadę niedyskryminacji oraz wykorzystywania tkanek zamordowanych dzieci do
celów naukowych lub komercyjnych. Tego rodzaju inicjatywy
są podejmowane często z sukcesem zarówno na poziomie federalnym, jak i stanowym.
Podczas ostatniej debaty wyborczej Trump bardzo zdecydowanie zaatakował Hillary
Clinton z powodu jej poparcia
dla późnych aborcji. Powtórzył
też swoją deklarację jako pro-life. Wiele innych wypowiedzi
Trumpa nie jest jednak już tak
jednoznacznych. Twierdził na
przykład, że PP robi dużo dobrego dla kobiet.
Pomysł Trumpa na zmianę
ustawodawstwa aborcyjnego w
USA nie sprowadza się do cząstkowych ograniczeń, które zadowalają część republikanów,
lecz ma nadzieję na powodzenie
trzeciego rozwiązania. Wystarczy, że Sąd Najwyższy zmieni
interpretację konstytucji, którą
przyjął w 1973 r. podczas precedensowej sprawy Roe vs.
Wade. Jest to zupełnie realne,
tak jak sto lat temu obalono

FOT. reuTers

Brakujący
Amerykanie
XIX-wieczne orzecznictwo nieuznające czarnych mieszkańców
USA za ludzi, lecz rzeczy. Do
tego potrzeba jednak zmiany
nastawienia sędziów Sądu Najwyższego. Obecnie w dziewięcioosobowym składzie sądu jest
jeden wakat po śmierci Antonina Scalii w lutym tego roku,
a wśród pozostałych przewagę
mają zwolennicy utrzymania
obecnego stanu rzeczy.
Według Trumpa, legalizując
aborcję, Ameryka odeszła daleko od zasad, które zdecydowały o jej sukcesie. – Od tego
czasu nasza kultura zaczęła się
przesuwać w kierunku kultury
śmierci. Od sprawy Roe vs.
Wade, przez 43 lata, ponad 50
milionów Amerykanów nigdy
nie miało szansy cieszyć się
możliwościami, jakie daje nasz
kraj. Nie mieli szansy zostać
lekarzami, muzykami, rolnikami,
mężami, ojcami, synami i córkami. Nie mieli szansy wzbogacić
kultury naszego narodu swoimi
talentami, życiem, miłością i
pasją tworzenia dla kraju. Brakuje ich, brakuje – mówił Trump
podczas kampanii. n

SZWAJCARIA

Banki narodowe Polski i
Szwajcarii podejmą współpracę, by pomóc polskim kredytobiorcom, którzy ucierpieli
z powodu wysokiego kursu
franka.
Prezydent Szwajcarii Johann
Schneider-Ammann zadeklarował, że jego kraj jest na to
otwarty. To odpowiedź na oczekiwanie wyrażone przez prezydenta Andrzeja Dudę, który
przebywa w Szwajcarii od niedzieli.
Zdaniem polskiego prezydenta, bezpośrednia współpraca banków może pomóc w złagodzeniu
skutków wysokiego kursu franka
wobec złotego, co dla tysięcy
polskich rodzin oznacza poważne
problemy ze spłatą kredytów hi-

potecznych zaciągniętych nominalnie w tej walucie.
– W miarę możliwości będziemy się starali tę sytuację w
Polsce dla tych rodzin łagodzić,
ale to także kwestia dobrej
współpracy między bankami
centralnymi, narodowymi:
Szwajcarskim Bankiem Narodowym i Narodowym Bankiem
Polskim – powiedział Andrzej
Duda.
Prezydent niedawno wystąpił
z inicjatywą ustawodawczą regulującą na korzyść frankowiczów sposób wyliczania kursu
wymiany franka. Rozmawiał o
dalszych możliwościach pomocy
poszkodowanym kredytobiorcom z prezesem NBP i szefem
KNF. Jednym z kroków w tym
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kierunku jest też skłonienie
szwajcarskiego banku centralnego do uwzględnienia polskich
interesów w jego działaniach,
do czego niezbędne są rozmowy
między tą instytucją i jej polskim
odpowiednikiem. – Oczywiście
nasz bank narodowy może te
rozmowy sam kształtować. Potwierdziłem, że jesteśmy na to
otwarci – zapewnił Schneider-Ammann.
W niedzielę Andrzej Duda
odwiedził Muzeum Polskie na
zamku w Rapperswilu, podkreślając wolę, by ta placówka
nadal tam pozostała. Część
czynników lokalnych dąży do
likwidacji założonej w 1870 roku
polskiej instytucji. n
Piotr Falkowski

FOT. PAP P. suPernAk

Z pomocą kredytobiorcom

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Polonią w Ambasadzie rP
w Bernie
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Nowenna przed Jubileuszowym Aktem
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

7

Przyrzeczenie
pełnienia
woli Jezusa
Chrystusa
Króla

Pieśń na rozpoczęcie:
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
Modlitwa

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu
Chryste, nasz Boże i zbawicielu! Stając
przed Tobą obecnym wśród nas, pragniemy
przygotować się do uroczystości przyjęcia
Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że Twego królowania
nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i
błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył
nam wszystkie nasze niewierności i w roku
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przyjął
hołd dziękczynienia, który Ci składamy.
Panuj w naszych rodzinach, miastach i
wioskach, w naszych paraﬁach, miejscach
pracy i wypoczynku, bo Twoją jesteśmy
własnością i do Ciebie należeć chcemy.
Króluj nam, Chryste! zawsze i wszędzie.
Amen.

Z Ewangelii według
św. Jana (15,9-17):

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w was
była i aby radość wasza była pełna. To
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już
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was nie nazywam sługami, bo sługa nie
wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz
trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o
cokolwiek Go poprosicie w Imię Moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali.

Chryste, Królu objawiający ludziom wolę
Boga Ojca, spraw, by w naszym życiu osobistym i narodowym nigdy nie zabrakło
wzajemnej miłości.
Ciebie prosimy
– wysłuchaj nas, Panie.
Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, Chwała
Ojcu…

Pieśń:
Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci:
Naszą Ojczyznę, miasta i wioski,
Panie Jezu, Jednorodzony Synu Boży,
Nasze rodziny i nas samych,
Twój Ojciec umiłował świat i dał nam
Ciebie jako zbawiciela. Ty wyrwałeś nas Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. / x3
(Biblia Tysiąclecia V)

z niewoli grzechu i objawiłeś nam swoje
królewskie prawo – prawo miłości. Ty nas
uczysz, że tylko trwanie w miłości może
dać nam pełnię radości, ponieważ miłość
wyzwala z zamknięcia w ciasnocie egoizmu. Miłość prowadzi nas do ludzi i uczy,
że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli
w braniu”. Miłość wyzwala z zapatrzenia
w siebie, uczy empatii, wczucia się w potrzeby innych: żony, męża, rodziców,

Modlitwa do Jezusa Chrystusa,
naszego Króla i Pana

FOT. M. MAREK

dzień
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dzieci, krewnych, przyjaciół, sąsiadów.
Miłość jest oddaniem siebie, a w tym oddaniu stajemy się podobni do Ciebie, stajemy się Twoimi, Jezu, przyjaciółmi.
Chryste, Królu pełen miłości, pomóż nam
trwać w przyjaźni z Tobą.
Ciebie prosimy
– wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, Królu, który sam nas wybrałeś,
napełnij nas swoją mocą, byśmy szli i owoc
przynosili, i by owoc nasz trwał.
Ciebie prosimy
– wysłuchaj nas, Panie.

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie
nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz zbawicielu! Ty, który mówiłeś,
że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w
modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo
Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed
Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię,
oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie
poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu, przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę
i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy
zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie,
które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać
na Twoją Miłość. Boski Królu naszych
serc, niech Twój Święty duch wspiera
nas w realizacji tych zobowiązań, chroni
od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe
nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na
większą chwałę Przenajświętszej Trójcy
i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze
rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło
Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz
i na wieki wieków. Amen.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej
Ojczyźnie i we wszystkich narodach
świata!…

Pieśń na zakończenie:
Chrystus Królem, Chrystus Panem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

publicystyka@naszdziennik.pl

Środa, 16 listopada 2016

Wiara
dziecka

MYŚL JEST BRONIĄ 19

Niedzielne spotkanie z Panem Jezusem
Ks. Sławomir Kostrzewa

Jak przygotować dzieci do udziału we Mszy Świętej?

M

Ważne przygotowanie

Niestety, w wielu rodzinach przygotowanie do niedzielnej Mszy Świętej zaczyna się… w niedzielę, tuż przed wyjściem do kościoła. To najczęstszy błąd,
który powoduje lawinę przykrych następstw. Przygotowanie do właściwego
przeżywania niedzielnej Eucharystii musi
rozpocząć się… w poniedziałek! Dziecko
musi poczuć, że niedzielne spotkanie z
Bogiem Ojcem to wyjątkowe wydarzenie,
na które czeka się cały tydzień. Warto
zatem już w poniedziałek odbyć z dziećmi
rozmowę o tym, że rozpoczynający się
tydzień jest okazją, by zbierać dobre
uczynki, które w niedzielę złożymy Bogu
w prezencie na ołtarzu. Warto także w
ciągu tygodnia wchodzić z dziećmi do
kościoła, aby na chwilę pomodlić się,
spotkać z Bogiem, powiedzieć Mu: „Do
zobaczenia w niedzielę!”. Przygotowanie
bliższe, czyli bezpośrednie, następuje w
godzinach poprzedzających udział we

Właściwe przeżywanie
niedzieli jako dnia,
który należy do Boga,
gwarantuje, że dzieci
dobrze przeżyją
Eucharystię

FOT. m. BOraWski

oje dziecko nie chce chodzić
do kościoła, a jeśli przyjdzie,
źle się zachowuje! Co mam
zrobić? – takie pytania nader
często zdarza mi się słyszeć od rodziców,
którym zależy na właściwym wypełnieniu
przyrzeczeń złożonych Bogu w dniu
chrztu ich dzieci. W istocie niektóre
dzieci przyprowadzane na Eucharystię
bywają rozdrażnione, pobudzone, nie
potraﬁą skupić uwagi, wyciszyć się, są
marudne. Udział we Mszy Świętej jest
stresujący nie tylko dla rodzica, ale i dla
dziecka, a dla reszty wiernych – a także
kapłana prowadzącego Liturgię – bywa
ciężką próbą cierpliwości i nerwów.
Choć wielu rodziców kwituje takie zachowanie dziecka krótkim zdaniem:
„Widać taka jego natura”, zdarza się, że
jest to wynik ewidentnych błędów popełnianych przez rodziców, którzy nie
zatroszczyli się w odpowiedni sposób o
to, by ich dziecko zostało dobrze przygotowane do Eucharystii. Ich postawa
przypomina początkującego nauczyciela,
który nie przygotował się do zajęć, a potem ma pretensje, że „dzieci źle zachowują się na jego lekcji”. Im więcej czasu
i wysiłku rodzic włoży w przygotowanie
dziecka do udziału w niedzielnej Eucharystii, tym mniej problemów stworzy
jego dziecko, a uczestnictwo w Liturgii
będzie owocne dla całej rodziny.

Mszy św. Najpierw jest to troska o godny
strój, przez który okazujemy Bogu szacunek – dzieci nie mogą przychodzić
do kościoła ubrane jak na podwórko!
Potem uzmysławiamy dzieciom, że Pan
Bóg mówi do człowieka w ciszy. Nie
jest dobrym pomysłem pozwalać dzieciom, by przed Mszą Świętą bombardowały się bodźcami audiowizualnymi
– telewizją, grami komputerowymi itp.
– które będą pracowały w ich umysłach
podczas Eucharystii i nie pozwolą skupić
się i wyciszyć.

Dzień święty

Aby dziecko zdało sobie sprawę z tego,
jak wyjątkowym wydarzeniem jest niedzielna Msza Święta, trzeba sprawić,
aby cały ten dzień był wyjątkowy – święty
– poświęcony Panu Bogu. Właściwe
przeżywanie niedzieli – jako dnia, który
należy do Boga – gwarantuje, że dzieci
dobrze przeżyją Eucharystię. Jeśli ten
dzień nie różni się od innych, bo rodzice
są w pracy, nie mogą poświęcić swoim
dzieciom uwagi i czasu; jeśli w tym dniu,
zamiast wspólnej zabawy, rozmów, spacerów, wspólnych posiłków, rodzina załatwia rozmaite sprawunki, zakupy, nadrabia zaległe prace domowe itd., dziecko
nie ma szans, by poczuć klimat wyjątkowego dnia. Dziecko psychologicznie
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nastawione jest na taki tryb funkcjonowania, jaki przejawia w dni powszednie.
Niedzielne wyjście na Mszę św. jest
wtedy w umyśle dziecka niezrozumiałą
przeszkodą w czasie, gdy na przykład
ma ochotę bawić się, i najczęściej dochodzi wtedy do buntu.

Przykład rodziców

Nastawienie rodziców do obowiązku –
przywileju niedzielnego spotkania z Bogiem w Eucharystii – decyduje o tym,
jak przeżyją spotkanie z Bogiem ich
dzieci. Jeśli rodzice okazują radość ze
spotkania z Bogiem, taką postawę przejmą ich dzieci. Jeśli będą narzekać, marudzić, podobnie potraktuje Mszę św.
ich potomstwo. Ważne jest, by pokazywać
dzieciom entuzjazm, radość z faktu, że
za kilka dni będzie niedziela, że cała rodzina spotka się z Jezusem, przyjmie
Go do serca, przyniesie do domu.
Aby wpoić dziecku, jaką wagę ma
czas spotkania z Bogiem w kościele, należy potraktować czas Mszy Świętej jako
centrum dnia Pańskiego, któremu podporządkowana jest reszta dnia. Warto
zatem powtarzać dzieciom, że wyjście
na Eucharystię jest w niedzielę najważniejsze, a reszta to dodatek. Jeśli rodzice
„spychają” czas spotkania z Bogiem na
dalsze godziny, jeśli ważniejszy od Mszy

św. jest wyjazd do rodziny lub za miasto,
to wtedy pokazują dzieciom, że czas
wizyty w domu Pańskim jest niewiele
znaczącym dodatkiem do ich własnych
planów, a nieraz wręcz jest przeszkodą
w odpoczynku, którą trzeba eliminować.
Okazuje się, że wybór właściwej godziny Mszy Świętej ma fundamentalne
znaczenie dla właściwego udziału dziecka
w Eucharystii. Nie bez powodu obowiązek szkolny dzieci realizowany jest
w godzinach przedpołudniowych. Właśnie w takich porach dzieci wykazują
największą zdolność skupienia uwagi.
Najlepsze godziny na przyprowadzenie
dzieci do kościoła to godziny między
10.00 a 12.00, pod warunkiem, że dziecko
o właściwej porze poprzedniego dnia
położyło się spać, odpowiednio wcześnie
wstało w niedzielę i o właściwej porze
spożyło śniadanie.

Wyjaśnić symbole

Msza Święta jest tajemnicą spotkania z
Bogiem, która wyraża się przez znaki i
symbole. Niestety, przeważnie są one
niezrozumiałe dla dzieci. Potrzeba zatem, aby rodzice – już w tygodniu – zapowiadali dzieciom, jaką część roku liturgicznego przeżywamy, wyjaśnili kolor
szat liturgicznych, jakie zbliża się święto,
wspomnienie, jakie pojawiają się nowe
dekoracje i co one wyrażają. Czas Adwentu może być przeżyty lepiej przez
wspólne, rodzinne przygotowanie wieńca
adwentowego zamiast kupowania „gotowca” w markecie, wyjaśnienie symboliki czterech świec, zachętę, by chodzić
na Roraty itp.
Dziecko potraﬁ skupić się na Mszy
św., gdy rozumie nie tylko znaki i symbole,
ale i treści, które głosi kapłan. Warto
objaśnić dzieciom odpowiednio wcześnie
– najlepiej w sobotę przed południem –
czytania, Ewangelię, które pojawią się
w niedzielę. Dobrze, by dokonało się to
w formie zabawy, np. rysunku, teatrzyku,
wspólnej lektury fragmentu Biblii z ilustracjami. Warto do tych treści powrócić
jeszcze w ciągu dnia lub wieczorem, po
pacierzu, upewniając się, że dzieci wszystko zrozumiały. Po niedzielnej Eucharystii
należałoby rozmawiać z nimi na tematy
związane z usłyszaną homilią. l

Za tydzień opublikujemy drugą część tekstu ks. Sławomira
Kostrzewy o uczestnictwie dzieci we Mszy Świętej.
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
TV TRWAM

08.00 Informacje dnia
08.15 Polski punkt widzenia
08.40 Słowo Życia – Ewangelia dnia
08.45 Każdy maluch to potraﬁ
09.00 Kalejdoskop młodych
09.20 Aktualności akademickie
WSKSiM
09.25 „Po cóż są nam święci?” – ﬁlm
09.35 Sanktuaria polskie
09.55 Święty na każdy dzień
10.00 Audiencja generalna
11.10 W góreckim domku ogrodnika
11.25 Myśląc Ojczyzna – felieton
11.35 „Prawda ponad wszystko –
opowieść o ks. Dzierżonie” – ﬁlm dok.
12.00 Anioł Pański
12.03 Informacje dnia
12.20 „Powrót posła” – spektakl teatralny
13.35 „Młodość też potraﬁ” – ﬁlm dok.
14.00 „Jestem Gabriel” – ﬁlm fabularny
15.35 „Matki dzieci niczyich” – ﬁlm dok.
15.50 Pytasz i wiesz – program religijny
16.00 Informacje dnia
16.10 Na zdrowie
16.30 Poradnik szczęśliwego małżeństwa
16.45 „Po cóż są nam święci?” – ﬁlm
16.55 Słowo Życia – Ewangelia dnia
17.00 Po stronie prawdy
18.00 Anioł Pański
18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone:
Jak reformować daniny publiczne
w Polsce? Gość: prof. Grażyna
Ancyparowicz
19.25 Święty na każdy dzień
19.30 „Przygody Mobilków” – ﬁlm anim.
19.45 Modlitwa z udziałem dzieci
20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna – felieton
21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia
21.40 Polski punkt widzenia
22.00 „Miłość odnajdzie cię wszędzie”
– ﬁlm fabularny
23.30 „Świętość w codzienności – św.
Joanna Beretta Molla” – ﬁlm dok.

RADIO
MARYJA
06.00 Anioł Pański. Jutrznia
07.00 Msza św.
08.10 Godzinki
08.30 Katecheza
09.15 W Rodzinie Radia Maryja
09.50 Mogę, chcę pomóc
10.05 Audycja dla dzieci
10.30 Porady kulinarne
11.15 Audiencja generalna Ojca
Świętego Franciszka
11.45 Medytacja
12.00 Anioł Pański
12.10 Spotkania z Biblią
13.00 W Rodzinie Radia Maryja
14.10 Liturgia Godzin
14.30 Radiowa lektura
14.45 Muzyka mistrzów
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Czas pozdrowień
16.00 Aktualności dnia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
16.30 Audycja dla młodzieży
17.10 Katecheza
17.45 Prośby i podziękowania na
Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18.00 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
18.50 Lektura duchowa
19.00 Głos z Krakowa
19.30 Audycja dla dzieci. Modlitwy dzieci
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Rozmowy niedokończone:
Jak reformować daniny publiczne
w Polsce? Gość: prof. Grażyna
Ancyparowicz
23.35 Kompleta

WIADOmOŚCI: 06.03, 08.00, 10.00, 12.03,
13.00, 14.00, 17.00, 18.05, 20.00, 23.45.
RÓŻANIEC: 06.30, 12.30, 20.20.
FElIETON: 12.20, 20.50.

TV TRWAM
00.00 Słowo Życia – Ewangelia dnia
00.05 Świat w obrazach
00.10 Informacje dnia
00.30 Poradnik szczęśliwego
małżeństwa: Ślub, czyli coś więcej niż
impreza – program poradnikowy
00.45 „Matki dzieci niczyich” – ﬁlm dok.
01.00 Anioł Pański
01.05 Pytasz i wiesz – program religijny
01.15 Rozmowy niedokończone: Jak
reformować daniny publiczne w Polsce?
Gość: prof. Grażyna Ancyparowicz
02.25 Święty na każdy dzień:
Wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy
02.30 „Przygody Mobilków” – ﬁlm anim.
02.45 Modlitwa z udziałem dzieci
03.00 Informacje dnia
03.20 Różaniec
03.50 Myśląc Ojczyzna – felieton
04.00 Apel Jasnogórski
04.20 Informacje dnia
04.40 Polski punkt widzenia
05.00 „Prawda ponad wszystko
– opowieść o ks. Dzierżonie” – ﬁlm dok.
05.30 „Świętość w codzienności – św.
Joanna Beretta Molla” – ﬁlm dok.
06.00 Audiencja generalna Ojca Świętego
Franciszka z Watykanu – retransmisja
07.10 „Edward Stachura z tego świata”
07.55 Świat w obrazach

reklama@naszdziennik.pl
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TVP1
06.45 „Niedźwiedź z »Księgi dżungli«”
08.00 Wiadomości
08.15 Kwadrans polityczny
08.35 Okrasa łamie przepisy – magazyn
09.05 „Grzech Fatmagül” (89) – serial
10.05 „Nad rozlewiskiem…” (13) – serial
11.00 „Królowa jednej nocy” (31) – serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.30 Magazyn rolniczy
12.50 „Skarby przyrody Madagaskaru”
– ﬁlm
13.55 „Grzech Fatmagül” (90) – serial
15.00 Wiadomości
15.20 Obserwator – reportaż
16.00 „Ojciec Mateusz” (23) – serial
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia? – teleturniej
18.00 „Klan” (3017) – telenowela
18.40 „Królowa jednej nocy” (32) – serial
19.30 Wiadomości
20.30 Hit Hit Hurra! – widowisko
21.50 Magazyn śledczy Anity Gargas
22.30 „Jak Chiny nabrały świat” – dok.
23.35 „Snajper” (1) – serial
00.30 „Defekt” (8) – serial
01.35 „Droga do raju” – ﬁlm
03.20 „Trzecia granica” (3) – serial
04.20 „Halina Waszczuk-Bazylewska.
Pamięć i trwanie” – dok.

TV POLONIA

TVP2
06.05 „Rodzinka.pl” (123) – serial
06.35 Chasydzkim szlakiem. Levi
Icchak cadyk z Berdyczowa – reportaż
07.05 „M jak miłość” (1194) – serial
08.00 Pytanie na śniadanie
11.05 „Barwy szczęścia” (1536) – serial
11.40 „Na dobre i na złe” (266) – serial
12.45 „Tylko z Tobą” (85) – serial
13.40 „Rodzinka.pl” (38) – serial
14.15 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat – cykl reportaży
14.45 „Cesarzowa Ki” (55) – serial
15.40 Panorama kraj
16.05 „M jak miłość” (1254) – serial
17.05 „Tylko z Tobą” (86) – serial
18.00 Panorama
18.50 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19.25 „Barwy szczęścia” (1536, 1537)
– serial obyczajowy
20.40 „Na dobre i na złe” (652) – serial
21.45 „Na sygnale” (115) – serial
fabularyzowany
22.25 „Monte Carlo” – komedia
00.25 Szeptem – program interakywny
01.25 Świat bez tajemnic: „Ocaleni
z katastrofy lotniczej” – ﬁlm
02.25 Świat bez tajemnic: „Bojownicy
z Północy” – ﬁlm dokumentalny
03.35 „Licencja na wychowanie” (83)
– serial

08.00 Pytanie na śniadanie
11.10 Polonia 24
11.40 Halo Polonia – magazyn
12.35 Wiadomości
12.50 „Barwy szczęścia” (1495) – serial
13.25 „O mnie się nie martw” (5) – serial
14.25 „Zapomniany Legion” – ﬁlm
15.25 „Tańczący z naturą” – cykl dok.
15.55 Astronarium – magazyn
16.30 „Galeria” (113) – serial
16.55 Podwodne ABC – magazyn
17.05 Mój zwierzyniec – magazyn
17.20 Krótka historia – felieton
17.30 Teleexpress
17.55 Kronika regionu
18.25 Studio Wschód
18.55 „Barwy szczęścia” (1495) – serial
19.25 Wilnoteka – magazyn
19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości
20.50 „Egzamin z życia” (97) – serial
21.50 Polonia 24
22.15 Halo Polonia – magazyn
23.15 „Zapomniany Legion” – ﬁlm dok.
00.10 Studio Wschód
00.45 „Galeria” (113) – serial
01.15 Podwodne ABC – magazyn
01.25 Mój zwierzyniec – magazyn
01.45 Dobranocka
02.00 Wiadomości

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść programów publikowanych na łamach „Naszego Dziennika”. Nie odpowiada też za zmiany w programach telewizyjnych.

PIElGRZymKI
Franciszkańskie Biuro
Patron Travel Warszawa
(22) 635 97 75, 720 19 83
www.patrontravel.pl
Propozycje na 2017
Ziemia Święta 23-30.01, 29.01 –
5.02, 13-20.02, 17-25.02, 11-19.03, 22-30.04, 29.04 – 7.05,
27.05 – 4.06 3290 PLN; Ziemia
Święta + kąpiele w Morzu Martwym
5-12.03 3190 PLN; Rekolekcje w
Ziemi Świętej 26.02 – 5.03 3290
PLN; Wielkanoc w Ziemi Świętej
10-18.04 3390 PLN; Armenia –
Gruzja 26.06 – 7.07 4950 PLN; Bośnia i Hercegowina 2-7.06 2650 PLN;
Chiny 27.03 – 3.04 7650 PLN; Chorwacja 20-27.05 1750 PLN; Cypr
14-22.02 3290 PLN, 28.04 – 6.05
3450 PLN; Fatima 23.02 – 1.03
2650 PLN, 29.04 – 4.05 2850 PLN,
9-14.05 2990 PLN; Fatima – Santiago
8-15.03 3250 PLN; Fatima – Santiago – Lourdes 26.03 – 4.04 3990
PLN, 17-26.07 4290 PLN; Grecja
27.05 – 4.06 3450 PLN; Gruzja
28.04 – 5.05 3990 PLN; Indie
14-23.02 7900 PLN; Hiszpania –
Francja 27.05 – 3.06 3250 PLN,
5-12.07 3450 PLN; Jordania – Ziemia
Św. 30.01 – 6.02 3650 PLN,
5-12.02, 12-19.03, 28.04 – 5.05
3550 PLN; Litwa – Łotwa – Estonia
17-23.07 1850 PLN; Lourdes
1-6.05, 29.05 – 3.06 2890 PLN;
Malta 13-20.02 3290 PLN, 10-17.06
3550 PLN; Meksyk 23.01 – 3.02
8500 PLN; Rzym 20-24.03 2190
PLN, 6-10.07 2290 PLN; Sanktuaria
Europy 22.04 – 7.05 3790 PLN;
Włochy 22.04 – 3.05 2390 PLN
Wypoczynek
na Malcie i Cyprze.
Wyloty dla grup do Tel Awiwu
z Warszawy, Katowic i Pragi.
Bilety lotnicze i ubezpieczenia.
Zamów bezpłatny katalog!

KUPNO
Meble, antyczne obrazy, srebra,
platery, odznaczenia, orzełki, szable, książki, pocztówki, ryngrafy
504 017 418

Wydanie PDF dla o.dariusz@gmail.com

USŁUGI
Malowanie, gładzie, szybko,
tanio, czysto, W-wa i okol.
(22) 781 47 37, 663 413 412
Malowanie, remonty,
tel. 602 50 73 25
Wanny odnawiam,
tel. 720 007 016
Stolarskie, tel. 501 049 798,
W-wa i ok.

USŁUGI POGRZEBOWE
„Kalia” Usługi Pogrzebowe
Warszawa, ul. Puławska 118,
tel. (22) 844 23 43, 609 382 801
Pełen zakres
Atman Zakład Pogrzebowy
całodobowo 606 299 275
Mokotów, ul. Rakowiecka 61,
(22) 542 89 20;
Ursynów, ul. Stryjeńskich 21,
(22) 425 37 02
„Tobiasz”, całodobowo, chłodnia, ul. Rzymowskiego 35 (kościół)
(22) 737 05 10, 691 193 581
Zakład Pogrzebowy „Niebo”,
całodobowy, ul. Górczewska 176,
(22) 665 22 24
Usługi Pogrzebowe
– całodobowo,
ul. Bernardyńska (kościół), kaplica,
chłodnia (22) 642 80 06,
601 221 361

JUTRO
w Radiu Maryja
Transmisja z Watykanu.
Kaplica św. Sebastiana
w Bazylice św. Piotra.
Msza św. odprawiana
przy grobie
św.
Transmisja
z Watykanu
w każdy czwartek
o godz. 7.10

Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń i reklam.

Ogłoszenie Starosty Suskiego
o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości
działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
Starosta Suski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia, w drodze decyzji,
sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sucha Beskidzka, o nieuregulowanym
stanie prawnym, oznaczonych jako:
– działka ewidencyjna nr 4208 o pow. 13,8948 ha, dla których brak jakichkolwiek dokumentów,
świadczących o prawie własności,
– działki ewidencyjne nr 4194 o pow. 0,0132 ha i nr 4197 o pow. 0,1503 ha, dla których brak
jakichkolwiek dokumentów, świadczących o prawie własności,
– działki ewidencyjna nr 4285 o pow. 0,2092 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1B/00019466/1,
w której własność ujawniona jest na rzecz Marianny Leśniak – zmarłej, po której nie
przeprowadzono postępowania spadkowego,
– działka ewidencyjna nr 6839 o pow. 0,1930 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1B/00053711/4,
w której własność 1/6 części ujawniona jest na rzecz Włodzimierza Legutko – zmarłego,
po którym nie przeprowadzono postępowania spadkowego.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości polegać będzie na wydaniu zezwolenia na przeprowadzenie:
• linii energetycznej kablowej dwutorowej wysokiego napięcia 110 kV i linii kablowej 15 kV
w ziemi, wraz z pasem technologicznym, w ramach inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa
zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrzno – kablowej dwutorowej 110 kV
Jeleśnia – Sucha Beskidzka wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha
i GPZ Zabłocie” w miejscowości Sucha Beskidzka.
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych
nieruchomości, do zgłaszania swoich roszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19, w terminie dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia
niniejszego ogłoszenia.
Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawem do tej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.

>>ŝƐƚŽƉĂĚŽǁǇŵŝĞƐŝħĐǌŶŝŬ
ŝƐƚŽƉĂĚŽǁ ǇŵŝĞƐŝħĐǌŶŝŬ W NA
NASZEJ
NASZEEJ R
RODZINIE
ODZINIE
ǌŬƐŝČǏŬČ
ǌŬƐŝČǏŬČ 'zWZz,Kh^
'zWZz,Kh^
ǁƉƌŽŵŽĐǇũŶĞũĐĞŶŝĞ͊
ǁƉƌŽŵŽĐǇũŶĞũĐĞŶŝĞ͊
dŽŶŝĞǌǁǇŬųĞŚŝƐƚŽƌŝĞŽƐſď͕ŬƚſƌĞ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌǇųǇŽďũĂǁŝĞŶŝĂĚƵƐǌǌŵĂƌųǇĐŚ͊
ͻtũĂŬŝŵĐĞůƵǌŵĂƌůŝƵŬĂǌƵũČƐŝħŶĂŵ͕ǏǇũČĐǇŵ͍
ͻ ǌǇŬĂǏĚǇŵŽǏĞĚŽƑǁŝĂĚĐǌǇđŽďĞĐŶŽƑĐŝ
ĚƵƐǌǌǌĂƑǁŝĂƚſǁ͍
ͻ<ŝŵƐČǌŵĂƌůŝ͕ŬƚſƌǌǇ
ƐŝħŶĂŵŽďũũĂǁŝĂũČ͍
ƵƚŽƌǌǇƚĞũŶŝĞǌǁǇŬůĞŝŶƚĞƌĞƐƵũČĐĞũũ
ŬƐŝČǏŬŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČŶĂǁŝĞůĞƉǇƚĂŷ͘
WƌǌǇƚĂĐǌĂũČƉŽƌƵƐǌĂũČĐĞŚŝƐƚŽƌŝĞ
ƑǁŝĂĚŬſǁŽďũĂǁŝĞŷ͕ŬƚſƌĞ
ƉŽŬĂǌƵũČ͕ǏĞĚƵƐǌĞǌŵĂƌųǇĐŚŶŝĞ
ƚǇůŬŽƉƌŽƐǌČŽŵŽĚůŝƚǁħ͕ĂůĞƚĞǏ
ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂũũČŶĂƐƉƌǌĞĚŶŝĞďĞǌƉŝĞͲ
ĐǌĞŷƐƚǁĂŵŝ͕ĂŶĂǁĞƚ͘͘͘
ƌĂƚƵũČŶĂŵǏǇĐŝĞ͘



ĐĞŶĂϭϮ͕ϭϬǌų
ŵŝĞƐŝħĐǌŶŝŬϳ͕ϮϬǌų
нŬƐŝČǏŬĂϰ͕ϵϬǌų










 



 















ZDROWIE
Walka z nałogiem Kudzu Root
kanadyjski (71) 347 91 54
www.kudzu.pl
Turnus świąteczno-noworoczny
z balem sylwestrowym w Rabce-

-Zdroju (33) 814 66 66, (33) 816 86 00
www.sanvita-rabka.pl
BUSKO-ZDRÓJ, Rehabilitacja i
wczasy. Pensjonat Sanato zaprasza
tel. (41) 378 19 48, www.sanato.pl

reklama@naszdziennik.pl

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA
ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
pochodzącej ze zlikwidowanego Kartuskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w Leźnie.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość, położona w obrębie ewidencyjnym Przyjaźń, gmina Żukowo-G, pow. kartuski,
posiadająca księgę wieczystą nr KW GD1R/00068270/0 oznaczona jako dz. nr 247/3.
Powierzchnia nieruchomości wynosi 15,3000 ha, w tym:
– grunty orne o ogólnej powierzchni 13,2800 ha w klasach: R IIIb – 0,0900 ha, R IVa – 10,4200 ha, R IVb – 2,7700 ha;
– pastwiska o ogólnej powierzchni 1,3900 ha w klasach: Ps IV – 0,5300 ha, Ps V – 0,0200 ha, Ps VI – 0,8400 ha;
– nieużytki – 0,6300 ha.
Powierzchnia użytków rolnych wynosi 14,6700 ha.
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi 2 411 210,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy
dwieście dziesięć złotych).
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z/s
w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, tel. 58 300 48 41 lub 58 300 48 42 wew.140.

www.anr.pl

nieruchomości

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Sprzedam siedlisko w Dębsku, gm.
Bielsk, powiat Płock, 0,56 ha, dom
80 m, działki nr 173/2 174/1 175/1,
KW PL1P/00040091/1. Ważne 14
dni. Tel. 505 817 225
Sprzedam działkę rolną o pow.
0,4022 ha położoną w obrębie
Andzin, gm. Nasielsk, pow. nowodworski, woj. mazowieckie,
oznaczoną w ewidencji gruntów
nr 135/5, dla której Sąd Rejonowy
w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą Nr OS1U 00098765/5. Cena
16000 zł (szesnaście tysięcy). Ogłoszenie dotyczy podmiotów wym.
w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy z dnia
11.04.2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 803). Ogłoszenie jest ważne
14 dni. Kontakt tel. 501 190 826

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
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Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski ogłasza przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych
przy ul. Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim, dla których urządzona jest księga wieczysta
Nr SI1P/00043072/6, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
1). nr 4010/108 o pow. 2,9383ha, cena wywoławcza 1 119 000 zł brutto,
2). nr 4010/106 o pow. 1,5937ha, cena wywoławcza 587 000 zł brutto,
3). nr 4010/105 o pow. 1,2812ha, cena wywoławcza 509 000 zł brutto,
Przetargi odbędą się w dniu 20.01.2017 r. w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim
ul. Wolności 21 sala 134, w następujących godzinach:
1). dla działki nr 4010/108 o godz.10.00, wadium w kwocie 220 000 zł
2). dla działki nr 4010/106 o godz.10.15, wadium w kwocie 110 000 zł
3). dla działki nr 4010/105 o godz.10.30, wadium w kwocie 100 000 zł
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Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Górznie.
Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1638) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą
(Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie zatwierdzonego
przez Komisję Konkursową Wójt Gminy Górzno ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie
I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górznie,
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 08-404 Górzno
II. Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie
III. Wymagane kwaliﬁkacje kandydata:
1. wykształcenie wyższe medyczne i co najmniej jedna ze specjalizacji: medycyny rodzinnej,
medycyny ogólnej lub pediatrii;
2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
Kierownika;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone
studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy
w zawodzie lekarza;
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
IV. Kandydaci zobowiązani są złożyć pisemne oferty zawierające:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty potwierdzające kwaliﬁkacje zawodowe wymagane dla stanowiska kierownika,
w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwaliﬁkacje zawodowe;
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz opisany przez
kandydata przebieg pracy zawodowej
6. koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Górznie sporządzona w formie pisemnej;
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
8. zaświadczenie o niekaralności;
9. kserokopia dowodu osobistego
10. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);
V. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów.
1. Dokumenty do konkursu kandydaci składają w zaklejonych kopertach w Urzędzie
Gminy w Górznie ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, pok. nr 10 – Sekretariat do dnia
16 grudnia 2016 r.
2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu
kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ
w Górznie”.
3. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dokumenty przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem.
VI. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – w ciągu 7 dni od upłynięcia
terminu składania dokumentów aplikacyjnych.
VII. Udostępnienie materiałów informacyjnych.
Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Górznie
kandydaci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie pok. 14 tel. 025 681 22 54 w. 40
w godzinach pracy Urzędu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na każdą działkę oddzielnie,
w terminie do dnia 16.01.2017 r., na rachunek Miasta Sokołów Podlaski Nr 47 1240 2715
1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski /decyduje data wpływu
środków na rachunek Miasta Sokołów Podlaski/, z dopisaniem numeru działki, na który
wpłacane jest wadium.
Ogłoszenia o przetargach wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sokołowie
Podlaskim oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.sokolowpodl.pl.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można
uzyskać w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 pokój nr 37 parter,
tel. 25-7817526.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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Jerzy Janowicz − obecnie 279. w tenisowym rankingu
− w przyszłym sezonie będzie pracował pod okiem nowego trenera.

SPORT

sport@naszdziennik.pl

Środa, 16 listopada 2016

AdAmek wróci?
Choć nie jest znana żadna data,
choć nie jest znane nazwisko potencjalnego rywala, wiele wskazuje
na to, że Tomasz Adamek pojawi
się jeszcze na zawodowym ringu.
Znakomity polski bokser niby zakończył karierę po kwietniowej porażce z Ericem Moliną, ale nigdy
nie powiedział na sto procent, że
to było jego pożegnalne starcie.
Teraz dał do zrozumienia, że…
ciągnie wilka do lasu. Przyznał, że
chciałby jeszcze raz skrzyżować
z kimś rękawice, kimś znanym,
by nie żegnać się z ringiem jako
pokonany.
clippers w formie
Koszykarze Los Angeles Clippers
wysoko pokonali we własnej hali
Brooklyn Nets 127:95 i było to ich
dziesiąte zwycięstwo w obecnym
sezonie ligi NBA. Przegrali tylko raz
i mogą się pochwalić najlepszym
bilansem w całych rozgrywkach.
We wczorajszym pojedynku rządzili
od początku, już pierwszą kwartę
wygrali 39:14, zapewniając sobie
bezpieczną przewagę. Świetne zawody rozegrał Chris Paul, który do
21 punktów dodał 9 asyst, 5 przechwytów i 4 zbiórki.
remis nA szczycie
Trzecia partia, podobnie jak poprzednie, rozgrywanego w Nowym
Jorku meczu o szachowe mistrzostwo świata między broniącym
tytułu Norwegiem Magnusem Carlsenem i Rosjaninem Siergiejem
Karjakinem zakończyła się remisem.
Składający się z 12 rund pojedynek
potrwa do 28 lub 30 listopada, jeśli
wynik będzie remisowy.
zAmknięte lAborAtorium
Światowa Agencja Antydopingowa
(WADA) zamknęła na cztery miesiące laboratorium w Dausze. Jako
przyczynę podała odbiegające od
standardów normy jakościowe, ale
więcej szczegółów nie zdradziła.
Oznacza to, że w katarskiej placówce
nie mogą być badane próbki krwi
Pisk
i moczu.
Multi Multi z 14 listopada (21.40)
10-17-23-27-40-42-46-50-52-58-62-63-64-65-67-72-75-77-78-79. Plus 17
Multi Multi z 15 listopada (14.00)
2-3-19-22-25-26-28-30-35-36-47-50-51-58-61-69-71-76-78-80. Plus 76

JUTRO
w Naszym
Dzienniku

Mamy swój plan i staramy
się go realizować – powiedział
po towarzyskim meczu ze Słowenią trener piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka. Choć narodowa drużyna sezon oficjalnie zakończyła, selekcjoner wraz ze
współpracownikami rozpoczęli intensywną „operację
Czarnogóra”.
We Wrocławiu padł remis 1:1.
Patrząc z boku, nie był to jakiś
spektakularny pojedynek, choć
oczywiście towarzyszyły mu emocje, jak to zawsze ma miejsce
przy okazji występów narodowej
drużyny. Biało-Czerwoni długo
w nim gonili wynik, wszak przegrywali od 24. minuty. Wyrównali w 79. i mimo starań nie potraﬁli przechylić szali na swoją
stronę. W obu najważniejszych
momentach spotkania swój
udział miał Łukasz Teodorczyk.
Najpierw we własnym polu karnym odpuścił krycie rywala, co
wykorzystał Miha Mevlja, ale
potem zrehabilitował się, ładnym
strzałem traﬁając do właściwej
bramki. Słoweńskiej. Napastnik
Anderlechtu Bruksela – w tym
meczu mocniej bowiem niż
zwykle przypatrywaliśmy się poszczególnym zawodnikom, pod
kątem ich przydatności dla reprezentacji – potwierdził we
Wrocławiu, że nie może być
porównywany z Robertem Lewandowskim, ale to żadna ujma,
bo z „Lewym” równać się może
tylko kilku piłkarzy na świecie.
Teodorczyk posiada swój styl,
oparty na wykorzystywaniu
świetnych warunków ﬁzycznych
i siły, walczy, jest ambitny, ma
strzelecki instynkt, krótko mówiąc – będzie stałym uczestnikiem zgrupowań kadry.

Rywalizacja

– Chcemy mieć grupę zawodników, która będzie rywalizować
o miejsce w szerokiej kadrze,
ale także o miejsce w wyjściowej
jedenastce – przyznał Nawałka.
Mocny sygnał o swej przydatności wysłał mu w poniedziałek
Bartosz Bereszyński. Obrońca
Legii Warszawa zanotował bowiem bardzo udane zawody –
był nie tylko solidny w defensywie, ale i napędzał wiele akcji
Biało-Czerwonych. Imponował

DODATEK O REHABILITACJI
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Piłka nożna

NAWAŁKA: MAMY PLAN

dynamiką, pewnością siebie, nie
bał się indywidualnych pojedynków. Selekcjoner może się
cieszyć, bo ma dwóch klasowych
zawodników na prawą stronę
obrony i choć Bereszyński rywalizacji z Łukaszem Piszczkiem
(jeszcze) nie wygra, przyszłość
może do niego należeć.
Drugim wielkim, a być może
największym wygranym meczu
we Wrocławiu okazał się Jacek
Góralski. – Trochę mnie zaskoczyło, że ja, debiutant, od
razu wyszedłem na boisko w
podstawowym składzie. Chciałem się odwdzięczyć za otrzymaną szansę, pokazać się z jak
najlepszej strony. Tremy nie
czułem, bo niezależnie od tego,
czy gram w meczu ligowym,
czy reprezentacyjnym, podchodzę do niego identycznie – przyznał po wszystkim. I zaimponował, szczególnie na początku.
Zaczął od udanych wślizgów, a
i potem potwierdzał swe walory:
siłę, pracowitość, oﬁarność, bardzo dobrze odbierał piłkę rywalom. Miał może problemy z
kreowaniem akcji, z biegiem
czasu nieco zgasł, ale Nawałka
go zapamiętał i pewnie nieraz
jeszcze powoła.
W poniedziałek wystąpił jeszcze jeden debiutant, Damian
Dąbrowski. Nie sposób go ocenić, bo spędził na boisku kilka
minut, ale powiększył grono

Ćwiczenia dla osób
starszych
Zabiegi na
przebarwienia skóry
Rehabilitacyjne
terapie przyszłości

piłkarzy, którzy za kadencji
obecnego selekcjonera rozpoczęli swą przygodę z narodową
drużyną.

Talent na zakręcie

Jeden z takich zawodników,
Bartosz Kapustka, znalazł się
obecnie na zakręcie. Po transferze do Leicester City nie gra,
a jeśli, to w drużynie rezerwowej
mistrza Anglii. Na boisku się
snuje, widać, że ma problemy,
że nie czuje piłki, że brakuje
mu regularnych występów. Nawałka jako jedynemu poświęcił
mu nawet odrębny wątek.
– Rozmawialiśmy, acz zostanie
między nami o czym. Bartek
przeżywa trudny okres, ale wierzę, że wyjdzie z niego obronną
ręką. Bardzo ważne dla rozwoju
jego kariery będą decyzje, jakie
niedługo podejmie. Wiem, że
jest świadomy swojej sytuacji –
przyznał selekcjoner. Na Wyspach mówi się jednak o tym,
że Leicester będzie chciał młodego Polaka wypożyczyć do innego klubu. – Na razie o tym
nie myślę, bo koncentruję się
na treningach i przygotowaniach
do kolejnych meczów. Na nikogo się nie obrażam za to, że
nie gram, nie żałuję transferu,
cały czas uważam, że był krokiem naprzód, jeśli chodzi o
mój rozwój. Trener Claudio
Ranieri powtarza, że do Premier

W PIĄTEK
DODATEK
DLA DZIECI

League trzeba się przyzwyczaić
i się jej nauczyć – powiedział
były pomocnik Cracovii.
Mecz ze Słowenią na długo
zapamięta jeden z bohaterów
z Bukaresztu Kamil Grosicki.
Dzięki kibicom, którzy tak mocno skandowali jego nazwisko,
że… – Dostałem mnóstwo
SMS-ów od rodziny i przyjaciół,
że było to słychać nawet w telewizji. Dziękuję, bo przecież
gra się dla kibiców. Cieszę się,
że moje poświęcenie jest doceniane – przyznał.
Co teraz? Przerwa, przynajmniej od emocji związanych
z meczami reprezentacji. Wrocławski był ostatnim naszej narodowej drużyny w 2016 roku.
Nie oznacza to jednak przerwy
i odpoczynku (dla sztabu szkoleniowego, bo piłkarze mają
swe klubowe obowiązki). W
marcu Biało-Czerwonych czeka
bowiem arcyważny pojedynek
eliminacji mistrzostw świata z
Czarnogórą i Nawałka nie
ukrywa, że już teraz o nim intensywnie myśli. – Cały czas
staramy się doskonalić nasz
styl. Wierzę, że do marcowego
meczu i kolejnych spotkań eliminacyjnych będziemy przygotowani. Jest w nas wiara,
optymizm i konkretny plan,
który staramy się realizować
– przyznał selekcjoner. n
Piotr Skrobisz

przedostatniastrona@naszdziennik.pl
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mała krzyżówka

O prawdziwą
edukację
dr Aldona Ciborowska

W

spólne śpiewanie pieśni patriotycznych w
jednym z polskich domów, przy śpiewnikach specjalnie
przygotowanych na uroczystość
11 listopada, uwieńczyła wyśpiewana na stojąco „Rota”. Kilka
godzin rozbrzmiewały pieśni.
Obecny pośród gości ﬁlharmonik z żarem serca opowiadał
o tym, jak genialnym ambasadorem Polski na świecie jest Fryderyk Chopin.
Sam muzyk, powróciwszy
właśnie z tournée po USA, pokazywał fotograﬁe ze wspaniałych sal koncertowych Ameryki,
gdzie – obowiązkowo – zawsze
się gra Chopina.
„Szklany pomnik, na wzór
tego, który znajduje się w warszawskich Łazienkach, ufundowali rozmiłowani w jego muzyce Azjaci” – dodaje wspomniany ﬁlharmonik, uzasadniając
swoje przekonanie o ponadczasowych zasługach Chopina
dla sprawy Polski.
Bo przecież genialnego kompozytora i pianistę uwrażliwiały
nadwiślańskie krainy i folklor,
ludzie o zdecydowanych charakterach i „szlifowanych” talentach, by jego talent – dar
Boga – mógł wzrosnąć na polskiej
ziemi, pośród polskich spraw i
klimatów, wśród ludzi o takim,
a nie innym dziedzictwie ducha.
Dziś ówczesne zaopiekowanie
się talentem dziecka i młodzieńca

KONKURS

wydaje owoce. Wspaniałe i zachwycające. Ogromne. Ponadczasowe i obiegające cały ziemski
glob.
Bo inwestować w przyszłość
to inwestować w szlifowanie talentu, który – jaki by nie był
– zawsze jest darem Boga. Choć
przecież, jak pokazuje życie
– Najwyższy – i ze słabości ludzkich, przezwyciężając je pracą
ducha, wyprowadza to, co zechce, czyli dobro.

Dziecko należy
nauczyć
myślenia.
Dążenia do
prawdy, piękna
i dobra
Rozmowy o kształcie edukacji
w Polsce nastąpiły po wspólnym
śpiewaniu i biesiadowaniu.
Z troską osoby związane z edukacją zauważały, że w całej dyskusji nad systemem edukacji
nie mówi się o dzieciach. Mówi
się o problemach technicznych,
o tym, że dyrektorzy gimnazjów
stracą ciepłe posadki, że żaden
z nauczycieli nie lubi zmian
– co oczywiste…

Jednak, co podkreślano, brakuje
merytorycznej reﬂeksji nad wykształceniem i wychowaniem osoby dziecka, którego cel życia sięga
dalej, poza granice doczesności…
W technokratycznych debatach
urzędników, związkowców, nauczycieli znika dobro człowieka,
osoby dziecka i młodzieńca, rozumianego jako podmiot działania
instytucji – szkoły i uczelni.
Dziecko nie jest dla szkoły,
nauczycieli, biurokratów, którzy
żyją z „przetwarzania” osób na
masę, okazją do zabezpieczenia
własnej sytuacji bytowej, ale jest
podmiotem, którego należy nauczyć myśleć do prawdy, piękna
i dobra – kapitalnie rozwiązywać
realne problemy oraz „szlifować” talenty i cnoty. Wszystko,
by podnieść człowieka i wydobyć
jego wielkość ze względu na
niego samego i ze względu na
innych ludzi.
Jak pokazuje życie: raz zainwestować w człowieczeństwo
oznacza kapitalne owoce na wiele
pokoleń, aż do skończenia świata.
Ale tych spraw trzeba pilnować.
Tymczasem ataki na zmiany
w edukacji to zasłona dymna
dla procesów, które i tak się
dzieją.
Brakuje reﬂeksji nad fundamentami, które są już jedynie
piaskiem po prawdziwych uniwersyteckich murach.
I odwagi, by spojrzeć tej gorzkiej prawdzie w oczy. m

Od 25 października 2016 r.

POZIOMO:
1) miner; 4) daleko, dawno; 6) odbitka wykonana techniką ceratorytu;
8) namulisko, szlam, nanos; 9) drobne, żółtobrunatne plamki na
skórze; 10) typ popularnego niegdyś komputera; 11) imię Kolberga;
12) surowce, produkty, pieniądze nieprzeznaczone do natychmiastowego zużycia.
PIONOWO:
1) liście cebuli; 2) potocznie: niemiecki samopowtarzalny pistolet
8-strzałowy; 3) człowiek mający wprawę, biegłość w czymś; 5)
nazwa książki, dzieła lub poszczególnych rozdziałów; 7) trunek
marynarzy.
Wśród autorów prawidłowego rozwiązania chociaż jednego zadania
spośród tych, które zamieszczamy na Przedostatniej Stronie od
wtorku do piątku, rozlosujemy nagrody-niespodzianki. Odpowiedzi
– najlepiej na kartkach pocztowych wraz z datą ukazania się
zadania – prosimy nadsyłać pod adresem redakcji do 10 grudnia.

Pamiętaj o Naszym Dzienniku jutro!
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III edycja Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Literackiego

ŚCIEŻKI ŻYCIA I DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
BŁ. BOLESŁAWY LAMENT
Myślą przewodnią konkursu są słowa: „Wszystko na większą
chwałę Bożą” jako nadrzędna dewiza i duchowy fundament
życia bł. Bolesławy w dążeniu do świętości.

P kościołem
Przed
św. Anny w Warszawie
św
elektor brandenburski
el
Jan Zygmunt
Ja
HHohenzollern
złzłożył hołd lenny
królowi Polski
kr
Zygmuntowi III
Zy
Wazie.
W

Konkurs rozpoczął się 25 października 2016 r.
Organizatorzy oczekują na prace do 1 marca 2017 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2017 r.
Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym
bezpieczne dostarczenie przesyłki na adres: s. Halina Grygo MSF, ul. Młynarska 12,
13-100 Nidzica. Na przesyłce prosimy umieścić dopisek: POLSKA.

Więcej informacji na naszdziennik.pl/zaproszenia
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Prenumerata zagraniczna:
Prenumerata krajowa:
Na każdej poczcie i u Twojego listonosza l W RUCH SA pod nr. tel. (22) 693 67 03
l Pozostałe informacje dotyczące
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Latarka
Dioda LED
o mocy 1W,
]DVLÚJ
do 50 m,
aluminiowa
obudowa.

PRENUMERATA
KWARTALNA

R e d a k c j a n i e p r z y j m u j e w p ł a t n a p r e n u m e r a t ęę..

Wydanie PDF dla o.dariusz@gmail.com

