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W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stało się oczy-
wiste, że dotychczasowe konwencjonalne i nie-
odnawialne źródła energii będą powoli zastępo-
wane przez nowe – odnawialne. Wynika to z fak-
tu, że paliwa kopalne będące podstawowym źró-
dłem energii, zanieczyszczają środowisko oraz dla-
tego, że większość złóż będzie się powoli wyczer-
pywać i drożeć.
Warto więc chyba inwestować w urządzenia, dzię-
ki którym można ją oszczędzać, pamiętając przy 
tym, że skorzysta na tym środowisko. „Wielu na-
szych klientów, do których również należą para-
fie, od kilku lat korzysta z instalacji pomp ciepła, 
instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, 
starają się żyć ekologicznie oraz doceniają tak-
że ekonomiczne korzyści tego rozwiązania” – do-
wiadujemy się od  V-ce Prezesa Zarządu ceint Sp. 
Zo.o. Wojciecha Reszki.
każda instalacja jest indywidualnie wyceniana. 
opłacalność zależy od wielu czynników. oczy-
wiście najważniejszym jest ilość zużywanej przez 
nas energii i jej cena oraz koszt inwestycji. Jednak 
trzeba również pamiętać o dobraniu odpowied-
niego rozwiązania do Polskich warunków klima-
tycznych. Dlatego właśnie ceint specjalizuje się 
w kompleksowej pomocy w zakresie pełnej do-
kumentacji w zakresie dofinansowań i wraz z ko-
operantami przygotowuje i modyfikuje pod kątem 
indywidulanego zapotrzebowania na energię ze-
staw gwarantujący pewność obniżenia kosztów 
zużywanej energii.
W ostatnim projekcie zrealizowanym wspólnie 
z Parafia Rzymskokatolicka najświętszej Maryi 

Panny nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej 
w ramach w ramach zadania pt.:,,instalacja pomp 
ciepła w budynku kościoła w Woli Zaradzyńskiej” 
pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosiła 297.460,85 zł 
brutto, z czego 141.960,00 zł. brutto stanowiło dofi-
nansowanie WFośiGW. kwotę dotacji przeznaczo-
no na wykonanie budowy źródła ciepła na bazie 
pomp ciepła Buderus na potrzeby grzewcze po-
wstającego kościoła w Woli Zaradzyńskiej. inwe-
stycja polegała na wykonaniu instalacji pompy 
ciepła o mocy 33kW firmy Buderus z zbiornikiem 
buforowym 500l oraz zasobnikiem 500 cWu. Dol-
ne źródło ciepła stanowi rozlokowany wokół ko-
ścioła system 20 odwiertów połączonych w studni 
zbiorczej. Ponadto w budynku kościoła wykonano 
system ogrzewania podłogowego. całość instala-
cji pracuje w pełni automatycznie i bezobsługowo.
„Dzięki wykonanej inwestycji nasza Parafia nie bę-
dzie obciążona wysokimi kosztami ogrzewania bu-
dynku. największą wartością dodaną jest ochrona 
środowiska,  w wyniku przeprowadzonej inwesty-
cji z dofinansowaniem parafię stać było na rezy-
gnację z konwencjonalnego źródła ciepła w po-
staci kotła węglowego – potwierdza słuszność in-
westycji ks. Grzegorz Adamek”.
W każdym województwie istnieje możliwość uzy-
skania dofinansowania w ramach wykorzystania 
Źródeł Energii odnawialnej w obiektach użytku 
publicznego takich jak kościół czy parafia, wystar-
czy tylko dobrać odpowiedni program wsparcia 
do planowanej inwestycji. 

Wojciech Reszka

Odnawialne Źródła Energii w obiektach sakralnych

odnawialne Źródła Energii w obiektach sakralnych

•	 Pompy	ciepła
•	 Kolektory	słoneczne
•	 Instalacje	foltowoltaiczne

Pozyskujemy	dofinansowanie

Zapewniamy	kompleksową	obsługę

Pomagamy	przy	wszystkich	formalnościach

Zajmujemy	sie	doradztwem,	wyceną	i	montażem

FlexiPower	Group	Sp.	z	o.o.	Sp.	K.
95-200	Pabianice
ul.	Partyzancka	78/92
tel	kom:	504	008	983
tel:		42	226	04	53 www.flexipowergroup.pl
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C„Katolikofobia”
Czy możemy mówić o zjawisku, czy raczej o prawdziwej epidemii? Być może jeszcze nie wszędzie dotarł nurt, który nazy-
wamy mianem „katolikofobii” ale w niektórych regionach kraju, jest on coraz bardziej popularny. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszą się „antykatolickie fanpage” – czyli coś w rodzaju „ wydzielonych miejsc – pokoi tematycznych, na por-
talach społecznościowych, na których organizują się i wymieniają poglądami, nie tylko wojujący ateiści ale często „zwy-
kli” parafianie. „Opluwanie” wartości, szydzenie z wiary, spłycanie znaczenia praktyk religijnych – można wymieniać bez 
końca tematykę tych „popularnych miejsc”. Dlaczego tak się dzieje?
W tym miejscu warto przytoczyć źródła z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wśród „światłych obywateli imperium 
rzymskiego” krążyło wiele spekulacji na temat tajemnych praktyk pierwszych wyznawców Jezusa. Jedna z nich głosi-
ła, że spotykają się w katakumbach na rytuały związane ze spożywaniem ludzkiego ciała, zabijaniem niemowląt etc. Być 
może to zbyt daleko idąca analogia, może to demonizacja, a może w istocie, dzisiejsze Świątynie przypominają dawne 
Katakumby? Dzieje się tak z powodu niezrozumienia i bezmyślnego powtarzania stereotypów. Pomimo tego, że najgło-
śniejsi są ci, którzy już dawno porzucili praktyki religijne, nie zmienia to faktu, że cierpi na tym cały Kościół.
Można w płomiennych homiliach uświadamiać ich o Dobrej Nowinie, cierpieniu, nagrodzie wiecznej. Wręcz należy to ro-
bić – dbać o ocalałych i zapewnić im godne warunki do sprawowania praktyk religijnych. Od kilku wydań prezentujemy 
sylwetki misjonarzy, którzy zostawili wszystko i poszli za Chrystusem. Dzisiaj jednak, słowa: „Idźcie na cały świat i gło-
ście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”(Mk 16, 15), tyczą się w równiej mierze Afryki, Azji jak i świata wirtualnego, miej-
sca w którym spotykają się dzisiejsi ludzie. Massmedia – Internet, prasa, radio i telewizja to także współczesne miejsce na-
uczania. Dostęp do tych dóbr techniki to ogromne możliwości, z których musimy skorzystać. Można przytoczyć w tym 
miejscu urywek Pisma Świętego który mówi o tym, że: „a gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów 
waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych!” (Mt 10, 14), ale w innym miejscu 
Chrystus mówi: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni 
i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?” (Łk, 15, 4). Co jednak w sytuacji kiedy te proporcje zaczynają się odwracać? 
Zachęcam do prenumeraty – na stronie czterdziestej siódmej zamieściliśmy blankiet wpłat. Prenumerata roczna = sześć 
kolejnych wydań, to zaledwie 42 złote. Magazyn ukazuje się w nakładzie trzech i pół tysiąca egzemplarzy, tak więc aby zapew-
nić sobie otrzymanie każdego kolejnego numeru, prenumerata jest niezbędna. Pozwoli ona także na zwiększenie nakładu ma-
gazynu i jego objętości, a tym samym umocni naszą pozycję w zmieniającej się Polsce. 
Po raz kolejny, zachęcamy także do korzystania z ofert firm, które prezentują na naszych łamach swoją ofertę skierowa-
ną do duchownych. Telefon z zapytaniem nie zobowiązuje do zakupu, ale w ten sposób dajemy im szansę – szansę, której 
potrzebują. Często to małe, polskie, rodzinne firmy, czasem wielkie korporacje, ale ich wspólnym mianownikiem jest to, 
że na naszych łamach przyznają się do swojej wiary – do tego, że dostarczają produkty i usługi do księży, sióstr zakon-
nych, najogólniej rzecz ujmując dla Kościoła. Jeżeli mamy jakiekolwiek plany inwestycyjne przy naszych świątyniach za-
ufajmy im, dobro powraca. 
Zachęcając do prenumeraty życzymy zajmującej lektury 

Ekscelencje, czcigodni Kapłani drogie Siostry i Bracia. 
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Ks. Mirosław Matuszny: Księże Biskupie, ja-
kie wydarzenia dla Kościoła w Polsce były 
najważniejsze w minionym roku?
Ks. Bp Artur Miziński: Miniony rok był boga-
ty w doniosłe wydarzenia w kościele. Mając 
na uwadze kościół w Polsce przede wszystkim 
należy tu wymienić wydarzenia o zasięgu po-
wszechnym, jednak bardzo dla nas miłe – my-
ślę o kanonizacji Jana Pawła ii oraz o decyzji pa-
pieża Franciszka odnośnie do powierzenia ko-
ściołowi w Polsce organizacji światowych Dni 
Młodzieży. W związku z tą drugą decyzją w nie-
dzielę Palmową nasza młodzież otrzymała z rąk 
Brazylijczyków symbole śDM – krzyż oraz iko-
nę Salus Populi Romani.
Już na początku roku Episkopatu Polski po 8 la-
tach miał możliwość w ramach wizyty Ad limi-
na Apostoloroum pielgrzymować do grobów 
Apostołów Piotra i Pawła oraz spotkać się z pa-

Misericordia tua confisus sum
Wywiad z Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski

pieżem Franciszkiem. Wizyta ta miała charakter 
modlitewny a także roboczy związany z licz-
nymi spotkaniami w najważniejszych Dyka-
steriach kurii Rzymskiej, gdzie poruszane były 
kwestie dotyczące realizowanych zadań i wy-
zwań duszpasterskich stojących przed kościo-
łem w Polsce. ojciec święty szczególnie pod-
kreślił potrzebę troski o rodziny, katechizowa-
nia, które będzie prowadziło do pogłębienia re-
lacji człowieka z Bogiem, pomocy ubogim oraz 
dbałości o właściwą formację seminarzystów, 
a także troski o powołania zakonne.
Przechodząc do wydarzeń w naszym kraju war-
to podkreślić zmianę prymasa Polski –17 maja 
został nim abp Wojciech Polak. Ponadto w 2014 
roku obchodziliśmy 25 rocznicę wznowienia re-
lacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą 
Apostolską, którą świętowaliśmy w siedzibie 
kEP w Warszawie 03 czerwca wraz z sekreta-

rzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Pa-
rolina. na przełomie sierpnia i września gościli-
śmy kard. Reinharda Marxa, który odwiedził Gli-
wice i Warszawę w ramach obchodów 75 rocz-
nicy wybuchu ii wojny światowej.

Jak Kościół w Polsce przygotowuje się 
do ŚDM?
obchody światowych Dni Młodzieży tradycyj-
nie będą składać się z dwóch części: Dni w Die-
cezjach (20-25 lipca 2016 r.), które odbędą się 
na terenie wszystkich diecezji w Polsce oraz Wy-
darzeń centralnych (26-31 lipca 2016 r.), zorga-
nizowanych w krakowie. W ramach przygoto-
wań do tego wydarzenia krajowe Duszpaster-
stwo Młodzieży zaproponowało trzyletni pro-
gram przygotowań duchowych, zapraszając 
młodzież do pogłębiania wiary i rozwijania ta-
lentów w twórczej współpracy z kościołem. 

Jego realizacja rozpoczęła się w 2013 roku pod 
hasłem „cz@t ze Słowem!”, natomiast od pierw-
szej niedzieli Adwentu 2014, pod hasłem „Ser-
ce 2.0”, proponujemy młodzieży pogłębioną re-
fleksję nad dwoma sakramentami – Pokutą i Eu-
charystią. na szczeblu diecezjalnym powstały 
centra odpowiedzialne za przygotowanie Dni 
w Diecezjach, w krakowie zaś został powoła-
ny komitet organizacyjny śDM 2016, któremu 
przewodniczy metropolita krakowski kard. Sta-
nisław Dziwisz. Warto podkreślić, że zarówno 
komitet organizacyjny, jak i centra diecezjal-
ne współpracują z władzami samorządowymi 
oraz ośrodkami kultury i nauki, aby jak najpeł-
niej przedstawić bogactwo polskiej duchowo-
ści i kultury uczestnikom śDM. ciekawą inicja-
tywą wolontariuszy jest projekt charytatywny 
Bilet dla Brata, którego celem jest dofinanso-
wanie przyjazdu młodych w trudniejszej sytu-
acji materialnej. należy pamiętać, że to w Pol-
sce karol Wojtyła stawiał swoje pierwsze kroki 
w duszpasterstwie młodzieży i dlatego przed-

stawiciele wielu wspólnot na świecie postrze-
gają śDM w krakowie jako powrót do źródeł 
tego wydarzenia.

Jak wykorzystać w duszpasterstwie w Pol-
sce szansę, jaką jest Rocznica Chrztu Polski?
obchody 1050. Rocznicy chrztu Polski przeży-
wane będą w dwóch wymiarach. Z jednej stro-
ny świętować będziemy jubileusz ważnego dla 
Polski wydarzenia religijno-historycznego, z dru-
giej zaś trzeba nam podjąć refleksję nad konse-
kwencjami tego chrześcijańskiego dziedzictwa 
dla współczesnych katolików oraz dla ich przy-
szłych pokoleń. chrzest przyjęty przez Mieszka 
i wprowadził naszą ojczyznę w krąg określonych 
wartości i nadał jej chrześcijańską tożsamość 
kształtowaną przez wieki aż do czasów współ-
czesnych. W wymiarze duszpasterskim zapro-
ponowane zostało prowadzenie w diecezjach 
rekolekcji kerygmatycznych, które w ramach no-
wej Ewangelizacji mają na celu przypomnienie 
fundamentów naszej wiary, zachęcanie do na-

wrócenia i do życia wiarą na co dzień. Ponadto 
duszpasterze powinni zwracać szczególną uwa-
gę na rozszerzenie i pogłębienie przygotowań 
rodziców do chrztu dziecka, a także podejmo-
wać działania mające na celu formację wiernych 
do wiary dojrzałej, która wymaga życia w zgo-
dzie z Ewangelią, dawania świadectwa i głosze-
nia Dobrej nowiny. tematyka chrztu i wynikają-
cych z niego zobowiązań będzie także obecna 
w szkolnej katechezie oraz programach eduka-
cyjnych i wychowawczych. Poza duszpaster-
stwem zaplanowano szereg wydarzeń o cha-
rakterze kulturalnym i naukowym. to wszystko 
może być szansą, aby na nowo podjąć refleksję 
nad wartością chrztu w życiu każdego chrześci-
janina, nad płynącymi z niego łaskami, ale i wy-
nikającymi zobowiązaniami.

Gdzie oprócz Krakowa będziemy mogli spo-
tkać się w 2016 roku z papieżem Francisz-
kiem? Czy wiemy już jak będzie przebiega-
ła jego wizyta w naszym kraju?

3 maja 2004 papież Jan Paweł II mianował ks. 
dr hab. Artura Mizińskiego biskupem pomocni-
czym archidiecezji lubelskiej ze stolicą tytularną 
Tarasa in Numidia. Święcenia biskupie otrzymał 
30 maja 2004 w archikatedrze lubelskiej. Jako za-
wołanie biskupie przyjął słowa „Misericordia Tua 
confisus sum” (Zaufałem miłosierdziu Twemu). 
Pełnione funkcje:
•	 2005	r.	delegat	ds.	Duszpasterstwa	Praw-

ników.
•	 2006	 r.	 członek	Rady	Prawnej,	 a	w	2010	

Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. -  
2014 został sekretarzem generalnym Kon-
ferencji Episkopatu Polski 

•		 2014	członek	Rady	Stałej	Konferencji	Epi-
skopatu Polski.

•	 2014	członek	Komisji	Wspólnej	Przedstawi-
cieli Rządu RP i Episkopatu oraz Zespołu ds. 
Wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 roku. 

Na czas spełnienia funkcji sekretarza gene-
ralnego Konferencji Episkopatu Polski został 
zwolniony z obowiązku rezydencji na tere-
nie archidiecezji lubelskiej i wykonywania za-
dań biskupa pomocniczego tej archidiecezji. 
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na ten moment potwierdzony został udział 
papieża w światowych Dniach Młodzie-
ży w ostatnim tygodniu lipca 2016 r. kra-
ków jest więc jedynym „pewnym” punktem 
na trasie pielgrzymki. Ponadto konferen-
cja Episkopatu Polski zaprosiła ojca świę-
tego do złożenia wizyty na Jasnej Górze, 
w Warszawie oraz w miejscach związanych 
z chrztem Polski, którego 1050. rocznicę bę-

dziemy obchodzić w 2016 r., czyli w Pozna-
niu i Gnieźnie. Musimy jednak uzbroić się 
w cierpliwość, aby uzyskać potwierdzenie 
programu pielgrzymki papieża Franciszka, 
jako że Sekretariat Stanu komunikuje tego 
rodzaju decyzje na kilka miesięcy przed 
planowanymi wydarzeniami. niezależnie 
od tego faktu już teraz należy podjąć trud 
przygotowań we wszystkich wymienionych 

miastach i nawiązać współpracę zarówno 
z władzami samorządowymi, jak i rządowy-
mi RP ze względu na państwowo-kościelny 
charakter wizyty ojca świętego w Polsce. 
nad całością przygotowań czuwa powoła-
ny 27 listopada br. komitet organizacyjny 
ds. Wizyty ojca świętego w 2016 r.

We Włoszech mówi się o „efekcie papie-
ża Franciszka”. Więcej spowiedzi, pielgrzy-
mów, większe zainteresowanie. Czy w Pol-
sce również możemy mówić o „efekcie pa-
pieża Franciszka”?
to prawda, że media rozpisują się na temat 
efektu papieża Franciszka podając różne przy-
kłady, począwszy od rekordowej liczby piel-
grzymów w Watykanie, poprzez wzrost liczby 
wiernych uczestniczących w Mszach świętych 
i Sakramencie Pokuty oraz większą liczbę po-
wołań, a skończywszy na zmianie stylu życia 
na skromniejszy czy wzmożonej pomocy ubo-
gim. to wszystko piękne zjawiska, które mógł 
w dużym stopniu zainspirować papież Franci-
szek. trudno powiedzieć czy efekt ten widocz-
ny jest także w Polsce. Wzrost liczby polskich 
pielgrzymów w Watykanie w 2014 roku mógł 
być spowodowany zarówno pontyfikatem 
Franciszka, jak i kanonizacją Jana Pawła ii. nie-
co inaczej można spojrzeć na wzrost powołań. 
Dojrzewanie do powołania to długi i złożony 
proces, dlatego dwuletni pontyfikat Franciszka 
nie może być jedynym czynnikiem wpływają-
cym na decyzję młodych ludzi. Z drugiej jed-
nak strony wzrost liczby powołań do życia za-
konnego, szczególnie do wspólnoty francisz-
kanów, wskazuje, że zachęta papieża do wy-
boru drogi ubóstwa i służby kościołowi misyj-
nemu nie pozostała bez odpowiedzi. Prostota 
i radykalne niekiedy decyzje sprawiają, że na-
wet ludzie sceptyczni zmieniają swoje nasta-
wienie do kościoła, postrzegają go jako bar-
dziej otwarty i przyjazny, a nawet podejmu-
ją konkretne działania na rzecz ubogich. Pa-
pież Franciszek nie ogranicza się bowiem je-
dynie do mówienia o zmianie stylu życia, ale 
swoim przykładem pokazuje, że można poma-
gać bliźniemu na różne sposoby – w Polsce 
był to chociażby udział ojca świętego w ak-
cji Szlachetna Paczka. W mojej opinii na oce-
nę istnienia i zasięgu „efektu Franciszka” w na-
szej ojczyźnie jest jeszcze za wcześnie, dopie-
ro za kilka lat będziemy mogli o tym mówić.
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EE: W ostatnim czasie szczególnie 
w mediach społecznościowych jest 
dość głośno na temat skali pomocy po-
trzebującym, jakiej udzielają poszcze-
gólne fundacje. Proszę powiedzieć jak 
to wygląda w przypadku Caritas Pol-
ska? O jakiej skali mówimy? 
Rozróżnijmy dwie rzeczywistości: caritas Pol-
ska i caritas w Polsce. Mówiąc o caritas w Pol-
sce mówimy o „rodzinie” organizacji charyta-
tywnej caritas w naszym kraju, którą stanowią 
caritas diecezjalne świadczące pomoc na nie-
zliczonej ilości pól. 100 000 Wolontariuszy, 900 
placówek pomocy, 1800000 posiłków wydawa-
nych rocznie w jadłodajniach. 1% pozyskiwany 
przez caritas to trzecia co do Wielkości kwota 
środków pozyskiwanych w Polsce. caritas Pol-
ska natomiast zajmuje na polskiej mapie cari-
tas, pozycję specyficzną. nie posiada własnych 
placówek, rzadko korzysta z pomocy wolonta-
riuszy. Zajmuje się za to działaniami zagranicz-
nymi oraz koordynacją promocyjną i informa-
cyjną wielkich akcji ogólnopolskich, które re-
alizowane są w praktyce poprzez caritas die-
cezjalne. caritas Polska w 2014 roku udzielała 
pomocy w 20 krajach, w tym na samej ukrainie 
prowadziliśmy 8 projektów. Pomoc świadczona 
była w Syrii, libanie, iraku, Palestynie, na Bałka-
nach i w innych miejscach. caritas Polska koor-
dynuje takie akcje jak Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom, tornister Pełen uśmiechów, Jałmuż-
na Wielkopostne, ogólnopolski fundusz sty-
pendialny Skrzydła i inne. W ramach Waka-
cyjnej Akcji Caritas na wakacje w 2014 
roku poprzez Caritas diecezjalne wyje-
chało blisko 30 000 dzieci, w ramach ak-

Cele Caritas Polska na 2015 rok
Wywiad z rzecznikiem prasowym Caritas Polska Pawłem Kęską

cji Tornister Pełen Uśmiechów wypraw-
ki szkolne poprzez Caritas diecezjalne 
otrzymało blisko 40 000 dzieci.
EE: Jak wygląda struktura organizacyj-
na Caritasu w Polsce?
caritas w Polsce to przede wszystkim caritas die-
cezjalne, w których działa blisko 5000 parafial-
nych zespołów caritas troszczących się o kon-
kretnych, znanych sobie ubogich. Z drugiej stro-
ny caritas to ośrodki pomagające w wyspecjali-
zowany sposób, należące również do caritas die-
cezjalnych, realizujących cele zgodne z potrze-
bami społeczności danej diecezji. Z trzeciej stro-
ny caritas w Polsce to ogólnopolskie programy 
pomocy koordynowane przez caritas Polska. ca-
ritas diecezjalne zajmują się opieką i rozpozna-
niem potrzeb i ubóstwa na danym terenie, ca-
ritas Polska może negocjować w różnych spra-
wach na poziomie rządowym oraz pozyskiwać 
fundusze i prowadzić akcje promocyjne.
caritas w Polsce to 44 caritas diecezjalne i ca-
ritas Polska. Wszystkie caritas działają niezależ-
nie od siebie łącząc się w najważniejszych spra-
wach. kilka razy do roku odbywają się spotka-
nia dyrektorów caritas z całej Polski. 
EE: Jakie są relacje Caritas Polska z pa-
rafialnymi czy szkolnymi kołami Ca-
ritas?
caritas Polska nie kontaktuje się bezpośrednio 
ze Szkolnymi kołami caritas i Parafialnymi Ze-
społami caritas. to jest zadanie caritas diece-
zjalnych. W niektórych diecezjach znajdują się 
centra Wolontariatu zrzeszające wolontariuszy 
i pośredniczące w ich działaniach. caritas Pol-
ska pracuje nad programem ogólnopolskim in-
tegrującym środowisko. Zakończono niedaw-

no ogólnopolskie ankietowe badanie wolonta-
riuszy. caritas Polska organizuje także spotkania 
mające na celu integrację środowiska. 
EE: Obchodzimy Rok Caritas w Polsce. 
Jakie stawiacie sobie cele w związku 
z tym wyzwaniem?
Rok caritas jest związany z 25 leciem caritas 
w Polsce. to z jednej strony czas podsumowań 
i wielkiego podziękowania darczyńcom i pra-
cownikom. Z drugiej strony to czas spojrzenia 
w przyszłość. Rok caritas tematycznie zwią-
zany jest z rodziną. chcemy pokazać, że po-
moc dziecku, matce, osobie bezrobotnej, star-
szej, w znacznej większości jest faktycznie po-
mocą udzieloną całej rodzinie. trzeba dziś my-
śleć o pomocy całej rodzinie... to jest przyszło-
ścią zarówno naszego społeczeństwa jak i sa-
mej caritas 
EE: Co kryje się pod nazwą Platforma 
Internetowa Caritas?
Wychodząc naprzeciw bogactwu działań ca-
ritas w Polsce, potrzebie integracji środowisk 
diecezjalnych, oraz pozyskiwania środków 
na konkretne cele – postanowiliśmy rozbudo-
wać i unowocześnić nasze narzędzia interneto-
we. oprócz zmodernizowanej witryny informa-
cyjnej caritas Polska www.caritas.pl oraz no-
wej wersji serwisu promującego ogólnopolskie 
akcje caritas, wkrótce zainauguruje swą działal-
ność serwis społecznościowego finansowania 
projektów charytatywnych: Pomagam.ca-
ritas.pl, inspirowany coraz popularniejszymi 
w sieci rozwiązaniami tego typu. Ważną czę-
ścią projektu jest również Serwis dla Wolonta-
riuszy caritas w Polsce, których liczba przekra-
cza 100 000. osób.
EE: Czy to dobry czas na kolejny portal 
społecznościowy? Czym będzie się róż-
nił od świeckich portali?
naszym celem nie jest tworzenie kolejnej „spo-
łecznościówki” ale promowanie działań cari-
tas za pomocą najnowszych narzędzi interne-
towych, w tym właśnie wspomnianych por-
tali społecznościowych, takich jak: Facebook, 
twitter, Youtube czy Flickr, a także integrowa-
nie obecnych już w nich działań diecezjalnych 
caritas oraz wolontariuszy caritas z całej Polski.

Przedmiot dowodzenia i środki dowodowe
We wszystkich sprawach kanonizacyjnych przedmiotem dowodzenia jest 
opinia świętości życia lub męczeństwa, opinia cudów, życie kandydata na oł-
tarze, w sposób szczególny heroiczność cnót gdy chodzi o wyznawcę (tak 
jest w przypadku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Stanisława Su-
doła), a ponadto cud, jako fakt, którego nie można wytłumaczyć za pomocą 
praw natury. Ponadto przedmiotem dowodzenia jest opinia o świętości, brak 
kultu publicznego i tożsamość relikwii. środkami dowodowymi w postępo-
waniu kanonizacyjnym są: dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych 
i oględziny sądowe. najbardziej popularnym i koniecznym w procesach ka-
nonizacyjnych środkiem dowodowym są zeznania świadków.

Stwierdzenie braku kultu publicznego
Według obowiązującego ustawodawstwa zabronione jest, aby Sługa Boży 
odbierał publiczny kult kościelny bez uprzedniej zgody Stolicy Apostolskiej. 
Dlatego też przed zamknięciem dochodzenia biskup lub jego delegat wraz 
z promotorem sprawiedliwości i notariuszem powinni udać się na miej-
sce grobu Sługi Bożego oraz do innych miejsc z nim związanych, w celu 
sprawdzenia, czy nie ma tam czegokolwiek, co świadczyłoby o oddawaniu 
zmarłemu w opinii świętości publicznego kultu kościelnego. Po wypełnie-
niu tych czynności biskup lub jego delegat wydaje stosowne orzeczenie.

Publikacja akt procesu
Po zebraniu wszystkich dowodów dokumentalnych i zeznań świadków 
biskup diecezjalny lub jego delegat powinien przystąpić do publikacji akt 
dochodzenia. czynność ta wynika z przepisu kodeksu Prawa kanoniczne-
go, który domaga się we wszystkich procesach kanonicznych publikacji akt 
pod sankcją nieważności. W tym celu biskup lub jego delegat wydaje od-
powiedni dekret publikacji akt. W akcie publikacji chodzi przede wszyst-

kim o to, by rzecznik sprawiedliwości miał możliwość zbadania akt pod ką-
tem ich zgodności z wymogami prawa i mógł zgłosić swoje ewentualne 
uwagi lub postulaty w sprawie zgłoszenia nowych dowodów. W dekrecie 
publikacji akt, daje się także możliwość ich zbadania postulatorowi spra-
wy, który powinien zachować powściągliwość na temat ich zawartości.

Przygotowanie transumptu i tłumaczenie akt
Wszystkie akta oryginalne dochodzenia diecezjalnego stanowią archetyp. 
kopia zgodna z aktami oryginalnymi nazywa się transumptem. W przy-
padku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła ko-
nieczne będzie przetłumaczenie akt oryginalnych dochodzenia – zeznań 
świadków i dokumentów – na jeden z języków dopuszczalnych w kon-
gregacji. tłumacz wykonujący to zadanie składa przysięgę, że wiernie wy-
pełni swoje zadanie i dochowa urzędowej tajemnicy. należy sporządzić 
dwie kopie tłumaczenia akt. obie kopie podlegają porównaniu ze sobą, 
a następnie winny być przesłane do kongregacji. Jeden egzemplarz tłu-
maczenia akt dochodzenia wraz z aktami w języku oryginalnym (arche-
typ) powinien zostać zachowany w kurii diecezjalnej.

Sesja zamykająca proces w diecezji i przesłanie akt do Kongregacji
Postępowanie diecezjalne kończy się dwoma aktami: przygotowaniem 
transumptu, jego porównaniem z oryginałem akt i tłumaczeniem na ję-
zyk akceptowany przez kongregację oraz sesją zamykającą postępowanie 
diecezjalne. Według obowiązującego prawa, dwa egzemplarze transump-
tu wysyła się do kongregacji Spraw kanonizacyjnych. Dołącza się dwa eg-
zemplarze tłumaczenia na język przyjmowany w kongregacji. Akta docho-
dzenia powinny być przekazane do kongregacji pewną drogą – np. prze-
wiezione osobiście lub wysłane pocztą dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej.

Bibliografia dostępna w redakcji.

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
ks. Stanisława Sudoła.

kwestie prawno-kanoniczne cz iii
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EE. „Tweetując z Bogiem” to nie tylko tytuł książki, która powstała 
jako owoc pracy z młodzieżą. W tej chwili to już projekt, który obej-
muje stronę internetową, aplikację mobilną na smartfony i wciąż 
się rozwija. Jakie były początki

Don Michel Remery: Począki dzieła, którego częścią jest książka „twittując 
z Bogiem” sięgają mojej pracy z młodzieżą. Można by powiedzieć, że jest 
ona poniekąd owocem pytań, jakie młodzież stawiała mi po mszach 
świętych. na te pytania wspólnie z pytającymi poszukiwaliśmy odpo-
wiedzi, a gdy do niej dochodziliśmy, sama młodzież prosiła mnie, abym 
zrobił krótkie podsumowanie. to właśnie młodzi ludzie zaproponowali 
mi, aby opublikować pytania i odpowiedzi, które były przedmiotem na-

WWW.SEAT-AUTO.PL

PRZEKONAJ SIĘ, ILE KORZYŚCI MOŻE CI PRZYNIEŚĆ INNOWACYJNA OFERTA WYPRZEDAŻY ROCZNIKA 2014.
Na Twój zysk w wysokości 11 000 zł składają się: rabaty na modele z rocznika 2014 do ok. 7 200 zł, 3-letni pakiet serwisowy o wartości ok. 1 400 zł  
oraz zniżka na pakiet I-TECH z nawigacją – oszczędzasz do ok. 2 400 zł.

TECHNOLOGY TO ENJOY

Reprezentatywny przykład: cena auta 59 506 zł; wkład własny: 21 631 zł; całkowita kwota kredytu: 37 875 zł; oprocentowanie: 1,99%; ubezpieczenie komunikacyjne:  
4 349 zł, ubezpieczenie spłaty: 2 570 zł; rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 10,37%; czas umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta:  
46 195 zł; rata: 962 zł. Oferta na wybrane samochody SEAT przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez 
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Niniejsze informacje nie stanowią 
oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Prezentowane grafiki i zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy. Dotyczy wybranych aut z oferty magazynowej.  
Dla pozostałych aut z oferty magazynowej oraz aut zamówionych do produkcji rabat nie obowiązuje. Czas trwania promocji jest ograniczony i trwa do wyczerpania zapasów. 
O szczegóły zapytaj Sprzedawcę.

INNOWACYJNA WYPRZEDAŻ 
Zysk do 11 000 zł + unikalny Kredyt 1%

tweetując z Bogiem
Wywiad z księdzem Michelem Remery – wicesekretarzem generalnym 
Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), autorem książki „Tweetując z BOGIEM”.

szych wspólnych poszukiwań. Po zebraniu i uporządkowaniu notatek, 
okazało się, że na 400 stronach znalazły się odpowiedzi na 200 pytań. 
ideą było formułowanie krótkich i rzeczowych odpowiedzi. chciałem wy-
jaśnić prawdy w sposób możliwie prosty i przystępny. Współczesny czło-
wiek ucieka dziś od długich wypowiedzi. W ten sposób przyjęliśmy ideę 
twittera. książka podzielona została na cztery działy tematyczne. Pierw-
szy dotyczy Pana Boga, stworzenia i końca świata oraz Pisma świętego. 
Drugi kościoła, trzeci modlitwy, sakramentów świętych i liturgii, czwar-
ty zaś życiu chrześcijańskiemu w wierze i moralności.

EE. Twitter to medium do wymiany krótkich informacji. Rozumiem 
jednak, że książka, która zawiera krótkie, rzeczowe i zrozumiałe 
dla młodzieży odpowiedzi na nurtujące ich pytania stanowi jedy-
nie część tego dzieła?
Don Michel Remery: Dzieło, które wspólnie stworzyliśmy nie polega 
tylko na napisaniu książki. Dopełnieniem jej jest serwis internetowy oraz 
aplikacja mobilna, dostępne w dziesięciu językach. cel, do jakiego dąży-
liśmy to było pragnienie inspirowania do myślenia młodych ludzi, przy-
pominanie im, że wiara chrześcijańska jest wiarą rozumną. Dlatego też 
stworzyliśmy serwis internetowy oraz aplikację mobilną dające możli-
wości zgłębienia zagadnień proponowanych w książce. Sięgając więc 
do strony internetowej zgłębimy odpowiedzi zawarte w książce o wy-
powiedzi Magisterium, teksty katechizmu kościoła katolickiego, Youcat, 
czy też inne ważne teksty. Dzięki aplikacji na urządzenia mobilne, użyt-
kownicy telefonów komórkowych, smartfonów czy tabletów mogą bez-
pośrednio z książki przenieść się na stronę internetową, w miejsce, gdzie 
dokładnie znajduje się odniesienie do zagadnień, które chcieliby zgłę-
bić. celem tego dzieła, jest pomóc ludziom i próba wytłumaczenia im, 
jak ważne jest, aby poznać Pana Boga, by nawiązać z nim trwałą więź. 
człowiek, który poznał Boga, odnajdzie szczęście pośród trudności, ja-
kie napotyka w życiu. Stąd też ważnym jest, aby nauczyć się „twittować 
z Panem Bogiem”. twitter bowiem, to portal umożliwiający szybkie pu-
blikowanie swoich myśli. Stąd też do modlitwy nie trzeba wyszukanych 
słów, trzeba mówić z serca.

EE. Jak widzi Ksiądz możliwość wykorzystania zarówno Księdza do-
świadczeń z pracy z młodzieżą, jak też dzieła jakie Ksiądz stworzył 
w przygotowaniu do ŚDM 2016 w Krakowie?
Don Miechel Remery: Wierzę, że projekt ten może odegrać dużą rolę. 
śDM to spotkanie młodych z Papieżem, który mówi im w prostych sło-
wach o Panu Bogu. Stąd też najważniejszym spotkaniem, jakie dokonuje 
się podczas światowych Dni Młodzieży, nie jest spotkanie z innymi mło-
dymi ludźmi, nie jest to nawet spotkanie z Papieżem. najważniejszym jest 
spotkanie z Panem Bogiem. Aby mogła wzrastać nasza więź z Bogiem, 

musimy lepiej Go poznać. Stąd też „twittując z Bogiem” dotyka zarówno 
kwestii modlitwy i osobistego kontaktu z Panem Bogiem, jak też znajomo-
ści Go. kwestii doktrynalnych, prawd wiary. Podczas rozmów z młodzie-
żą ważne było, aby nie osądzać z góry ich pytań. By potraktowań je, jako 
wspólne poszukiwanie odpowiedzi i wspólne poznawanie Pana Boga.

EE: W duszpasterstwie młodzieży ważny jest sposób przekazu tre-
ści. Używanie języka zrozumiałego dla nich. Z drugiej zaś strony 
ważne jest, aby nie zubożyć przekazu wiary. Jak udało się to Księ-
dzu pogodzić?
Don Michel Remery: to prawda, że Pan Bóg jest tak wielki, że nie sposób 
pojąć Go naszym umysłem. tym bardziej opisać w 140 znakach, bo tyle 
można wykorzystać na twitterze w jednym wpisie. chodzi jednak o to, 
aby inspirować. Podpowiadać i wskazywać, w jaki sposób można zgłę-
bić te zagadnienia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że twitt nie 
może zawierać pełnego przekazu. Dlatego też kompletne dzieło to książ-
ka, serwis internetowy i aplikacja. Dzisiejszy użytkownik internetu przy-
zwyczajony jest do surfowania w Sieci za pomocą hiperłączy. Stąd też 
książka jest tak napisana, aby czytelnik mógł po nią sięgnąć otwierając 
w dowolnym miejscu, na interesującym go zagadnieniu, a następnie za-
interesowany tematem, mógł łatwo przenieść się na inną stronę, gdzie 
zgłębi temat, lub wprost do internetu, gdzie będzie miał okazję sięgnąć 
po teksty źródłowe, katechizm ect. niektóre pytania wymagałyby dłuż-
szych odpowiedzi. ideą książki był zawrzeć odpowiedź na każde z pytań 
zawsze na dwóch stronach. to prawda, że jeśli człowieka pochłonie mó-
wienie o prawdach wiary, o Panu Bogu mógłby nigdy nie przestać mó-
wić. tyle że, współczesny człowiek przyzwyczajony jest do krótkich wy-
powiedzi. czasem wręcz do komunikowania się za pomocą sloganów. 
Stąd myślę, że wciąż musimy poszukiwać nowych metod do mówie-
nia o Panu Bogu. nowością tego dzieła jest to, że za pomocą bardzo za-
awansowanych technologii, czytelnik za pomocą urządzenia mobilne-
go może w jednej chwili przenieść się z książki do internetu, gdzie bę-
dzie mógł kontynuować lekturę.

EE: Jak wykorzystać to o czym Ksiądz mówi w dziele nowej ewan-
gelizacji?

Don Michel Remery: Jestem przekonany, że współczesny młody czło-
wiek pochłonięty młodzieńczymi przyjaźniami, karierą, pogonią za pie-
niądzem, musi znaleźć, czas aby zatrzymać i zastanowić się nad własnym 
życiem. nie jest to łatwe, ale konieczne, aby dostrzec, że w życiu człowie-
ka pochłoniętego sprawami codziennymi czegoś brakuje. nie mówimy 
od razu o braku wiary i Pana Boga. Jednak jeśli nie zachęcimy młodych 
ludzi do refleksji nad własnym życiem, co nie jest przecież rzeczą łatwą, 
nie będą mieli niejednokrotnie okazji, aby dostrzec, że człowiek poszu-
kując sensu życia powinien się wznieść na wyższy poziom. owa zachęta 
może dokonać się poprzez osobiste spotkanie człowieka z Bogiem. Przez 
cudowne dotknięcie ludzkiego serca, które zainspirowane tym spotka-
niem zapragnie odpowiedzieć Bogu. książka, całe dzieło przybliża mło-

Ks. dr Michel Remery (Voorburg, 1973), jest księdzem w diecezji Rot-
terdam w Holandii. Studiował architekturę na Uniwersytecie Tech-
nicznym w Delft i pracował dla holenderskich Królewskich Sił Po-
wietrznych oraz jako ekspat w państwach bałtyckich dla firmy kon-
sultingowo-inżynieryjnej Tebodin. Po ukończeniu studiów teologicz-
nych w Rzymie, obronił na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
rozprawę doktorską na temat związku liturgii z architekturą. Przez 
kilka lat był członkiem komisji doradczej ds. nowych mediów i mło-
dzieży przy watykańskim biurze ds. Internetu. W CCEE pełni mię-
dzy innymi funkcję sekretarza Komisji ds. Komunikacji Społecznej. 
Siedziba sekretariatu CCEE mieści się w Sankt Gallen w Szwajcarii.

demu człowiekowi wiedzę o Bogu. Pokazuje, że chrześcijaństwo jest lo-
giczne, że poznawanie Pana Boga prowadzi do wiary w niego. Ewange-
lizacja jest spełnieniem polecenia, jakie Pan Jezus dał ludziom wszyst-
kich czasów i pokoleń, aby „szli na cały świat i nauczali wszystkie narody” 
(Mk 16,15). Zdajemy sobie sprawę, że kluczem do szczęścia w życiu jest 
nie tylko życie w zgodzi i harmonii z innymi ludźmi, ale także z Bogiem. 
Dlatego też jednym z najważniejszych tekstów Pisma świętego cytowa-
nych w „twittując z Bogiem” jest cytat z Pierwszego listu św. Piotra Apo-
stoła z rozdziału trzeciego, wiersz piętnasty, który wzywa nas, aby „być za-
wsze gotowymi do obrony wobec każdego, kto domaga się od nas uza-
sadnienia tej nadziei, która w nas jest.” traktujemy więc bardzo poważ-
nie wezwanie Pana Jezusa do głoszenia Ewangelii. Ewangelia bowiem 
jest propozycją, na którą trzeba odpowiedzieć w sposób wolny. Dlate-
go też szukamy sposobu, aby głosić ją z życzliwością i szacunkiem. Stąd 
też „twittując z Bogiem” zachęca, inspiruje i przynagla nas, abyśmy po-
szukując własnego szczęścia w życiu mieli odwagę wyjść na spotkanie 
z Panem Jezusem, chcieć Go poznać i odpowiedzieć na Jego wezwanie.

Wywiad przeprowadził i z języka włoskiego przełożył ks. Mirosław Matuszny 
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Centrum Jana Pawła II w Lublinie
Wywiad z Prezesem centrum Jana Pawła II w Lublinie, ks. dr Tadeuszem Pajurkiem

EE. Księże Prałacie. Po śmierci św. Jana Pawła 
II powstało wiele inicjatyw odwołujących się 
do jego nauczania i dziedzictwa. Czym jest 
Centrum Jana Pawła II w Lublinie?
ks. tadeusz Pajurek: lubelskie centrum Jana 
Pawła ii związane jest z pobytem w archidiecezji 
śp. ks. abpa Józefa Życińskiego, który jako Wiel-
ki kanclerz kul u i arcybiskup lubelski pragnął, 
aby na lubelszczyźnie pozostał znak obecności 
Jana Pawła ii, który ponad 20 lat przyjeżdżał do 
lublina z krakowa i prowadził katedrę Etyki. Pra-
gnieniem księdza Arcybiskupa było, aby nie bu-
dować papieżowi kolejnych pomników ze spi-
żu, ale by stworzyć dzieło, które będzie realizo-
wało myśl i świadczyło o dorobku Jana Pawła 
ii. Dlatego też zostało powołane centrum Jana 
Pawła ii w lublinie. ksiądz Arcybiskup w dekre-
cie powołującym centrum wyróżnił trzy obsza-
ry, które miały być jego polem działania. Modli-
twa, miłosierdzie i kultura.

EE. Co udało się zrealizować z tych zamie-
rzeń do dziś?
ks. tadeusz Pajurek: Jeżeli chodzi o ośrodek mo-
dlitwy, mamy już dziś działającą parafię p.w. 
św. Jana Pawła ii i trwa tam budowa kościo-
ła p.w. świętego Papieża. Drugi z zaplanowa-
nych ośrodków miał służyć działalności chary-
tatywnej, trzeci dla potrzeb krzewienia kultury. 
W obecnym czasie kościół wraz z parafią speł-
nia już swoje zadanie. to właśnie przy tym ko-
ściele pragniemy stworzyć centrum dla mło-
dzieży, aby tam gromadzili się i to nie tylko z 
parafii, ale z całego miasta, by można było re-
alizować te idee, którymi inspirował młodych 
ludzi św. Jan Paweł ii.

EE. Czy udało się zrealizować coś także na 
dwóch pozostałych polach nakreślonych 
przez Założyciela Centrum?
ks. tadeusz Pajurek: chcielibyśmy, aby ośro-
dek kultury powstał przy kościele św. Rodziny 
w lublinie. to tam w 1987 roku św. Jan Paweł 

ii sprawował Eucharystię. Dziś stoi tam krzyż 
papieski. chcielibyśmy stworzyć tam miej-
sce, do którego zapraszać będziemy wybit-
nych przedstawicieli kultury, którzy bądź to w 
czasie koncertów organowych w kościele, czy 
też w czasie występów wokalno instrumental-
nych, przybliżą nam to wspaniałe dziedzictwo 
kultury ducha, które zostawił nam św. Jan Pa-
weł ii. te koncerty już po części tam się odby-
wają. Mamy jednak nadzieję, że w miarę roz-
woju będziemy coraz częściej zapraszać lubli-
nian na wydarzenia kulturalne, upamiętniające 
ważne wydarzenia związane ze świętym. trze-
ci ośrodek pomyślany był jako miejsce rehabi-
litacji. Póki co nie dysponujemy żadnym grun-
tem, gdzie taki ośrodek mógłby powstać. Jest 
duża życzliwość Miasta, ale grunty są w pry-
watnych rękach. Mamy jednak nadzieję, że uda 
się zrealizować wszystkie ambitne założenia. 
na chwilę obecną chcemy, aby tę ideę miło-
sierdzia realizowały stowarzyszenia, które po-
wstały z inspiracji św. Jana Pawła ii, czyli Brac-
two św. Brata Alberta, które pomaga osobom 
bezdomnym wydając bezpłatne posiłki, Gru-
pa Siloe, udzielająca pomocy osobom niepeł-
nosprawnym, Wspólnota Agape, zajmująca się 
pomocą osobom uzależnionym i Misericordia, 
która od 24 lat zajmuje się pomocą osobom 
z zaburzeniami psychicznymi. chcemy stwo-
rzyć dla nich wspólne ramy programowe, aby 
umożliwić jeszcze lepszą współpracę pomię-
dzy tymi instytucjami tak, by pod patronatem 
św. Jana Pawła ii realizować to, co on sam na-
zywał „wyobraźnią miłosierdzia”.

we. Jak Ksiądz Prałat zachęciłby księży, aby 
skierowali do wiernych prośbę o przekazy-
wanie 1 % ze swoich podatków na Centrum?
ks. tadeusz Pajurek: Jestem wdzięczy maga-
zynowi Extra Ecclesia, który udostępnił swo-
je łamy, aby tę prośbę wyrazić. Wiemy, że ist-
nieje wiele organizacji pożytku publicznego 
w naszej ojczyźnie, które prowadzą wspania-
łe dzieła. Wśród nich jest także centrum Jana 
Pawła ii. Stąd też bardzo prosimy kapłanów, 
księży proboszczów i rektorów, aby przypo-
mnieli wiernym, że wśród organizacji na dzia-
łalność których można przekazać 1% z po-
datku, jest także centrum Jana Pawła ii w lu-
blinie. chciałbym tylko dodać, że każdy, kto 
chce przekazać 1 % ze swojego podatku na 
centrum, musi wpisać w rozliczeniu podatko-
wym Pit nr kRS – 0000371726. Wówczas urząd 
Skarbowy przekaże nam ów jeden procent. Za-
chęcam też, aby wpisując nr kRS w deklaracji 
podatkowej podać swój adres e mail, abyśmy 
mogli wysłać podziękowanie i zaprosić na or-
ganizowane przez nas wydarzenia. chcę też 
powiedzieć, że nawet minimalne kwoty przy 
dużej ilości wpłacających sprawią, że będzie-
my mogli tym darem serca obdzielić naszych 
podopiecznych. Dlatego dziękujemy tym, któ-
rzy do tej pory ofiarowali nam swój dar serca 
i zachęcamy do dołączenia do grona naszych 
darczyńców innych ofiarodawców. W dalszym 
ciągu środki te chcemy przeznaczać na sty-
pendia dla młodzieży.

Dziękuję za rozmowę

EE. Czy Centrum Jana Pawła II współpracu-
je z innymi dziełami, którym patronuje św. 
Jan Paweł II?
ks. tadeusz Pajurek: oczywiście. W sposób natural-
ny współpracujemy z instytutem Jana Pawła ii dzia-
łającym na kul u. Wspólne konferencje, wspólne 
wydawanie książek, i innych publikacji związanych 
z działalnością naukową i duszpasterską św. Jana 
Pawła ii jest owocnym obszarem takiej współpracy.

EE. Ksiądz Prałat wspomniał o idei śp. arcy-
biskupa Józefa Życińskiego budowania ży-
wych pomników Papieżowi. Takim żywym 
pomnikiem, jest Fundusz im. abpa Józefa 
Życińskiego – „Świadkowie Bożego Pięk-
na”. Proszę przybliżyć nam jego działalność.
ks. tadeusz Pajurek: Fundusz świadczy bardzo 
konkretną pomoc ubogiej a zdolnej młodzieży. 
co roku zbierana jest kolekta w uroczystość Bo-
żego ciała, która przeznaczana jest na stypen-
dia dla młodzieży. ta zbiórka pokrywa jedynie 
w części nasze potrzeby, ale jest to bardzo waż-
ny wkład całej diecezji, w kształcenie i wycho-
wanie młodych, zdolnych ludzi, którzy często 
pochodzą z małych podlubelskich miejscowo-
ści. każdego roku, mimo wygórowanych kryte-
riów stypendia takie otrzymuje około stu osób.

EE. Jak ksiądz Prezes wspomniał, taca zaspo-
kaja jedynie część potrzeb, jakie związane 
są z działalnością Stowarzyszenia. Centrum 
Jana Pawła II jest organizacją pożytku pu-
blicznego, co wiąże się z możliwością prze-
kazywania 1 % z podatków na cele statuto-fo
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CZAD
Wywiad z polskim misjonarzem, księdzem Wiesławem Podgórskim 

trudno byłoby mówić o jednolitej kulturze. 
to co stanowiło jednolitość to obrzędy np. ini-
cjacji, które przechodzili i chłopcy i dziewczę-
ta ucząc się życia dorosłych. Przechodzili przez 
rozmaite próby opanowując język inicjacji, 
by w końcu, wychodząc z buszu, po kilku mie-
siącach separacji z rodziną, być pełnoprawnym 
członkiem społeczności. Nie wszystkim uda-
wało się przebyć inicjację, ale ponieważ sta-
nowiło to hańbę dla rodziny, nikt nie pytał o za-
ginione jedenasto czy dwunastoletnie dziecko. 
Dziewczynki przechodząc przez obrzęd ob-
rzezania, często wykrwawiały się na śmierć, 
co też było znakiem, że nie były godne wejść 
do społeczności dorosłych.
inny, znaczący i jednoczący element tamtej-
szej kultury wielu plemion, to taniec, który wy-
raża wszystkie uczucia. W ten sposób okazu-
je się radość, euforie, zachwyt jak i smutek, ża-
łobę i ból na obrzędach pogrzebowych. ta-
niec obecny był wszędzie, odmienny dla ko-
biet i dla mężczyzn.
ciągle też tkwił, głęboko wyryty w kulturze tam-
tejszych ludów szamanizm i związane z nim 
wielobóstwo. odepchnięty na obrzeża przez 
wiarę chrześcijańska, jednak obecny w men-
talności tamtejszej społeczności.

EE: Proszę księdza czy mało jest dusz w Pol-
sce? Czemu misje? Czemu Czad? Podobno 
to zdrowotne piekło?
Ks. Wiesław Podgórski: kiedyś zapytano Mat-
kę teresę z kalkuty, za ile zgodziłaby się podjąć 
pracę, którą wykonuje obecnie. Pokorna siostra 
odpowiedziała, że takiej pracy, którą obecnie 
wykonuje nie podjęłaby się za żadna stawkę.
Dlatego właśnie wybrałem prace w tym kraju: 
bo nie ma wystarczająco kapłanów, którzy po-
dejmują się pracy na tamtych terenach znając 
realia (i nie płacą wystarczająco (uśmiech), żar-
tuję oczywiście). Być może, ktoś z nich porywa 
się, w przypływie heroizmu, na pracę na mi-
sjach w czadzie, bo bardzo trudno, bo ryzyko 
utraty zdrowia, bo wojna domowa, bo…
Ja wiedziałem, że moje miejsce jest wśród naj-
bardziej biednych, takie czułem powołanie. 
W Polsce nie widziałem takiej biedy jak na ob-
razkach z Afryki. W Polsce widziałem wielu, któ-
rzy podejmowali się pracy przy caritas, czy in-
nych ośrodkach pomocy biednym. Ja siebie wi-
działem wśród najuboższych. 
kiedy wiec spotkałem na swej drodze jedne-
go misjonarza, przygotowującego się do wy-
jazdu do czadu, zapytałem go tylko, czy jest 
tam bieda i czy jest potrzeba. odpowiedział 
mi, że tak. i to właśnie mnie przekonało do wy-
jazdu do czadu.

EE: Proszę opowiedzieć o ich kulturze
trudno, mówiąc o ludności kraju, który tworzy 
ponad 120 plemion i równocześnie posiada 120 
odmiennych języków, mówić o jednolitej kul-
turze. kraj składa się przede wszystkim z części 
arabskiej, która obecnie posiada władzę i czuje 
się jakby „rasa panów” i części typowo murzyń-
skiej, której brak jednolitości.
Moja pierwsza parafia, Deressia,w której praco-
wałem, składała się z 4 plemion(kwong, Sum-
ray, Gabri i nanczere) i tyle samo dialektów. 

EE: Nie żałuje ksiądz zdrowia? Z  perspekty-
wy czasu wybrałby ksiądz Czad?
oczywiście że tak. Przecież wybór drogi kapłań-
skiej, jako drogi służenia ludziom i nie myślenia 
o sobie to mój wybór. i trzeba być konsekwent-
nym w każdym wyborze. nie możemy, będąc wie-
rzącymi, traktować wybiorczo przykazań, biorąc 
tylko te które, nam odpowiadają, co jest łatwiejsze, 
tak samo i wybierając drogę pomocy najuboż-

szym nie mogę się wycofać. Faktem jest, że było 
trudno, nie do zniesienia wielokrotnie, ale dopóki 
mogłem pomagać, trzeba było trwać.
Jestem w trakcie przygotowań do powrotu 
do czadu, jeśli tylko Pan Bóg pozwoli i przeło-
żeni się zgodzą. Staram się dokończyć realizacjię 
projektów w mojej obecnej misji w Ekwadorze 
i być może już za rok powrócić do tak opusz-
czonej i zapomnianej przez świat, części ziemi.
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Sytuację polityczną Czadu charakteryzuje duża niestabilność. Instytucje państwowe są bar-
dzo słabo rozwinięte. Nierozwiązywalnym problemem są obozy dla uchodźców. Istotną prze-
szkodą w rozwoju państwa i jego instytucji jest ogromna korupcja: według raportu przy-
gotowanego przez Transparency International w 2009 r. Czad zajmował 7 miejsce (na 158 
uwzględnionych w badaniu) wśród najbardziej skorumpowanych krajów świata[4], obok 
Haiti, Mjanmy, Iraku, Gwinei, Sudanu, Demokratycznej republiki Konga, Bangladeszu, Uzbe-
kistanu, i Gwinei Równikowej. 
Wskaźnik demokracji od wielu lat charakteryzuje Czad jako drugie najbardziej niedemo-
kratyczne państwo świata, po Korei Północnej. Charakterystyczną cechą sytuacji wewnętrz-
nej kraju są również silne animozje między północą kraju, która zamieszkiwana jest przez 
wyznające islam ludy arabsko-berberyjskie, a południem, gdzie dominuje czarnoskóra lud-
ność, wyznająca chrześcijaństwo oraz religie animistyczne. Źródło: http://pl.wikipedia.org/) 

EE: Jakie były pierwsze myśli, kiedy dowie-
dział się Ksiądz o chorobie?
Wszystko odbywało się szybko, wszystko było 
zaskoczeniem. Walka z malarią była na porząd-
ku dziennym, była czymś normalnym. Ale tutaj, 
w moim przypadku, to już nie była zwykła ma-
laria. na początku, wydawało się wszystko jak 
zawsze, symptomy te same, ale kiedy przyszedł 
atak utraty tchu, duszności, z którego uratowa-
ły mnie siostry zakonne, które opatrznościowo 
przyszły w tym momencie mnie odwiedzić, 
wtedy wszyscy byli pewni że to jest inna ma-
laria, malaria mózgowa. 
tylko lekarze byli zdziwieni, dlaczego ten atak 
mnie nie zabił, ani nie pozostawił trwałych ubyt-
ków na mózgu, co dokonuje się zwykle, w po-
nad dziewięćdziesięciu procentach przypad-
ków. okazało się, że w tym czasie, brałem mocne 
dawki leków na tyfus, wykryty kilka dni wcześniej, 
i to właśnie te leki uratowały mi życie i zdrowie. 
Paradoksalnie zawdzięczam życie tyfusowi.

EE: Czym charakteryzuje się malaria?
tego uczono nas już na przygotowaniu w cen-
trum Formacji Misyjnej w Warszawie przed wy-
jazdem do krajów tropikalnych.
Malaria to przede wszystkim mocna gorącz-
ka i równocześnie twoje ciało ogarnia zimno, 
mimo że masz w powietrzu ponad czterdzieści, 
a czasem i pięćdziesiąt stopni w cieniu. Dodat-
kowo dochodzi ból głowy, nudności i wymioty, 
a czasem i biegunka. W przypadku mojej ostat-
niej malarii mózgowej, doszły duszności prowa-
dzące do utraty przytomności.

EE: Należy Ksiądz do Pokolenia JPII, a za ste-
rami „Łodzi Piotrowej” kolejny Kapitan. Czy 
wraz ze zmianą na Stolicy Apostolskiej, coś 
się zmieniło w postrzeganiu Kościoła przez 
inne kultury, czy narody?
Grałem kiedyś w piłkę nożną i miałem do czy-
nienia z kilkoma trenerami, każdy z nich miał 
trochę inne spojrzenie na grę, ale każdy z nich 
dążył do tego by nasza ekipa strzeliła wiele bra-
mek i nie pozwoliła sobie strzelić, każdy z nich 
dążył do wygranej.
chyba podobnie jest w kościele. Są rożne 
spojrzenia, ale jeden cel, którym jest zbawie-
nie wieczne. Są rożni papieże, lecz tylko jedna 
Głowa kościoła którą jest chrystus. to wszystko 
co robię ma na celu zbawienie,do którego dro-
gę wskazuje mi chrystus, posługując się narzę-
dziami, którymi są też papieże. 
Myślę, ze ważne jest by nie zatracić isto-
ty. chrystus był Żydem i mimo różnic kul-

turowych pociągnął za sobą cały świat. tak 
samo papieże, czy to z Polski, niemiec czy 
Argentyny, będąc w rękach Boga, potra-
fią dotrzeć ze swym przesłaniem do każdej 
części świata.

EE: Czy misje zmieniają człowieka?
i to jak!!! Pomagają spojrzeć na wszystko o sze-
rzej, uczą pokory i cierpliwości, a równocze-
śnie twardości.
Misje są szkołą życia, którą radziłbym przebyć 
każdemu, zarówno księżom jak i świeckim. 
nie chce powiedzieć, że każdy jest powołany 
by być misjonarzem, z dala od ojczyzny. uwa-
żam jednak, że każdemu by się przydało takie 
roczne doświadczenie pobytu na misjach, jako 
szkoła życia.

EE: Jakie były najtrudniejsze chwile na mi-
sjach.
Mimo różnego rodzaju przebytych chorób i nie-
bezpieczeństw, związanych z wojna domową 
w czadzie, czy też problemów z Arabami, (któ-
rzy w pewnym czasie, w wyniku śmiertelnego 
wypadku z udziałem sióstr zakonnych, zamie-
rzali nas wymordować, a misje spalić, Bóg nas 
jednak ostatecznie wyrwał cudem z tej opre-
sji), jako najbardziej trudny moment wspomi-
nam wypadek mojego brata, już tutaj, w mo-
jej obecnej misji w Ekwadorze. 
Zdarzyło się to niebawem po moim objęciu 
placówki. Dom parafialny, ponieważ właściwie 
nigdy nie był zamieszkały, potrzebował natych-
miastowych zmian. Przede wszystkim sprawa 
wody stanowiła priorytet. Ponieważ ludność 
jeszcze mnie nie znała, ani ja jej, nie mogłem 
zbytnio liczyć na pomoc. Postanowiłem sam 
zamontować zbiornik wodny na dachu pleba-
ni i tym sposobem miałbym ciśnienie potrzeb-
ne w łazience i ubikacji. 
Wszystko odbywało się w porze deszczowej, wa-
runki paskudne do pracy, mokro i ślisko, w każ-
dym miejscu. Wychodząc kolejny raz, po bam-
busowej drabinie na dach, uległem upadkowi, 
spadłem na głowę i straciłem przytomność. lu-
dzie którzy obserwowali mnie z dołu natych-
miast udzielili mi pomocy, zanosząc do pobli-
skiego ośrodka zdrowia i stamtąd do szpitala.
ktoś nieopatrznie poinformował moją rodzinę 
w Polsce, która zatroskana o mój stan (w wypad-
ku nabawiłem się krwiaka na mózgu), wysłała 
mi z pomocą mojego młodszego brata. Ponie-
waż nie miał jeszcze swojej rodziny i mógł wziąć 
trzymiesięczny urlop, przyleciał natychmiast 
by mi pomoc, w tym trudnym dla mnie czasie.

tak bardzo wziął sobie jednak do serca, misję 
pomocy bratu, że niebawem, tydzień po przy-
locie, stracił cierpliwość i postanowił dokoń-
czyć instalowanie zbiornika, które ja rozpo-
cząłem. Byłem wtedy w sąsiedniej parafii, kie-
dy mój brat –Piotrek, postanowił zrealizować 
swój plan. kiedy wróciłem do domu, zastałem 
tłum parafian wypełniający dom parafialny, 
a pośrodku Piotrka z wyrazem twarzy pełnym 
bólu i cierpienia. nie potrafił poruszyć żadną 
częścią ciała poniżej pasa. Wszystko wskazy-
wało na to, że w wyniku upadku, jego kręgo-
słup został złamany. Przewieźliśmy go do szpi-
tala na materacu, na pace samochodu. Podróż, 
którą normalnie odbywałem w ciągu półtorej 
godziny, tym razem trwała siedem godzin. każ-
dy dołek napotkany na drodze sprawiał niesa-
mowity ból.
W moich oczach rysował się przykry scenariusz 
zdarzeń. Brat nigdy już nie będzie chodził, resz-
tę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Młody 
człowiek skazany na kalectwo do końca życia. 
Wszystko z mojego powodu.
ostatecznie udało się znaleźć specjalistę od krę-
gosłupów, który po dokładnym zbadaniu, dał 
nam nadzieję. Po przeprowadzonej pomyślnie 
operacji i zamontowaniu w kręgosłupie specjal-
nych śrub i blach, Piotrek zaczął stawiać pierw-
sze kroki, a dzisiaj, po 4 latach od wypadku wró-
cił w stu procentach do zdrowia. Bóg Jest Wielki.

EE: Jak niezwykły, powinien być zwykły 
ksiądz, by pracować w Czadzie?
Podziwiam moich kolegów, którzy wciąż wal-
czą w czadzie, którzy tak wiele lat tam trwa-
ją. Są wspaniali, odważni, ale również odważni 
są księża, którzy swoje siły, zdrowie i serce od-
dają dla chrystusa i Jego owiec w kraju. Są nie-
zwykli. każdy człowiek, gdziekolwiek byłby po-
stawiony by wypełnić swoją misje, jeśli czyni 
to z całym zaangażowaniem i poświęceniem, 
jest niezwykły. Zwykli są ci, którzy traktują 
to jako pracą dającą wynagrodzenie i nic więcej.

EE: Co chciałbym przekazać Ksiądz Polskim 
Kapłanom?
By poświęcali się z całym zaangażowaniem 
służbie chrystusowi, by spalali się każdego dnia 
dla niego. Pragnę prosić o modlitwę w mojej 
intencji. ogromnie jej potrzebuję i obiecuję 
o swojej pamięci.
Zapraszam do odwiedzenia mojej skromnej 
strony www. padrepodgorski.pl, gdzie moż-
na zobaczyć co nieco, na temat mojej pracy
www. padrepodgorski.pl
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INDIE
W kolejną wyprawę z Fraterem wybieramy się do indii… Październikową, 
piętnastodniową podróż po indiach rozpoczynamy w Bombaju. ląduje-
my w tym jednym z największych i najludniejszych miast świata, od roku 
1995 nazywającego się oficjalnie Mumbai. Miasto ma co najmniej 20 mln 
mieszkańców, liczba imponująca, ale cóż to w porównaniu z całym kra-
jem? W indiach mieszka dziś przeszło 1,2 mld ludzi i liczba ta bardzo szyb-
ko wzrasta (w czasie czytania tej relacji, czyli w ciągu kilku minut, przyjdzie 
tam na świat ok. 1,5 tysiąca nowych obywateli). Bombaj zachwyca poło-
żeniem na wyspach, dynamiką i rozmachem architektonicznym. ogląda-
my m.in. Bramę indii, 26-metrowej wysokości łuk upamiętniający wizytę 
w mieście króla angielskiego Jerzego V. Anglicy otrzymali Bombaj od Portu-
galczyków w roku 1661 i rządzili następnie indiami przez prawie trzy wieki.
Do uzyskania przez kraj niepodległości przyczynił się wydatnie m.in. słyn-
ny Mohandas („Mahatma”) k. Gandhi, którego tutejszą siedzibę, Mani Bha-
van, zwiedzamy. Gandhi powiedział kiedyś, że „lubi chrystusa”, miał nato-
miast duże zastrzeżenia co do postepowania samych (hinduskich) chrze-
ścijan („nie można jednocześnie służyć Mamonie i Bogu”, pisał o niektórych 
z nich). Wielki myśliciel politycznie był nieco naiwny. W kolekcji muzeum 
zachowany jest m.in. list Gandhiego z lipca r. 1939 do Hitlera zatytułowa-
ny „Drogi Przyjacielu” i nakłaniający dyktatora do wejścia na drogę pokoju.
W indiach żyje ok. 30 mln chrześcijan. chrześcijaństwo pojawia się 
tu za sprawą ucznia Jezusa św. tomasza, działającego na kontynencie we-
dle tradycji w latach 57-72. Po przylocie do południowego stanu kerala, 
wspinamy się na górę Malyatoor (609 m n.p.m.) z sanktuarium na szczy-
cie, z odciśniętymi w skale śladami stóp świętego. tomasz dał początek 
wspólnotom chrześcijańskim, które z czasem przejęły część miejscowych 
obrzędów, ale nigdy nie zagubiły głównego przesłania wiary. tworzą one 
tzw. kościół malabarski, którego status potwierdzali papieże, ostatnio 
w r. 1992 św. Jan Paweł ii. Po raz drugi chrześcijaństwo dociera do indii 
z Portugalczykami pod koniec XV wieku. W kościele św. Franciszka w sto-

licy stanu koczin (cochin) pochowano w r. 1524 Vasco da Gamę, odkryw-
cę szlaku morskiego do indii (jego ciało spoczywa dziś w lizbonie). Zwie-
dzamy tę najstarszą w indiach świątynię zbudowaną przez Europejczy-
ków i wzniesiony też przez Portugalczyków pałac Mattancherry z piękny-
mi malowidłami na drewnianych ścianach. kerala to prawdziwe tropiki, 
które znamy z czytanych w dzieciństwie z wypiekami na twarzy książek, 
jeden z najbardziej malowniczych zakątków świata. Do koczin dopływa-
my łodzią kanałami sąsiadującymi z polami ryżowymi i uprawami manio-
ku, wśród jazgotu papug i w towarzystwie poławiaczy wielkich muszli.
W czasie kilkudniowego pobytu na południu indii odwiedzamy z gru-
pą też sanktuaria związane z życiem tutejszych świętych: klaryski św. Al-
fonsiny, kanonizowanej w r. 2008 i cyriaka Eliasza chavary, przełożone-
go tutejszych karmelitów, ogłoszonego błogosławionym w r. 1986 w in-
diach przez Jana Pawła ii, a za świętego uznanego przez papieża Fran-
ciszka w Rzymie dopiero co, bo 23 listopada r. 2014. 
Większość hinduskich chrześcijan żyje na południu kraju i w dawnej ko-
lonii portugalskiej Goa, do której docieramy z kerala po półtorej godzi-
nie lotu samolotem. tutaj nawiedzamy m.in. Bazylikę Bom Jesus z docze-
snymi szczątkami św. Franciszka ksawerego, jednego z założycieli zako-
nu jezuitów i niestrudzonego misjonarza. nieoficjalnie zwany jest czę-
sto ”Apostołem indii”. Powiada się, że od czasów św. Pawła nikt nie na-
wrócił większej liczby osób (szacunki mówią, iż św. Franciszek ksawery 
własnoręcznie ochrzcił ok. 30 tysięcy). Goa kojarzy się poza tym – nie tyl-
ko w indiach – z wakacjami, szerokimi plażami wysypanymi białym pia-
skiem i wieczorną rozrywką. W czasie kilkudniowego pobytu w Goa wy-
poczywamy m.in. na najpiękniejszej plaży stanu – colva.
Z Goa lecimy samolotem do new Delhi. trafiamy tu na obchody hindu-
skiego „święta świateł”, czyli Diwali. to wesoły czas obdarowywania się pre-
zentami, objadania słodyczami i nocnych fajerwerków, kończący okres do-
kuczliwego monsunu. W stolicy pełnej monumentalnych budowli rządo-
wych wzniesionych za czasów Brytyjczyków, zatrzymujemy się na dłużej 
m.in. w tzw. czerwonym Forcie, wspaniałej budowli z okresu panowania 
muzułmańskiej dynastii Mogołów, przybyłej w XVi w. z terenów obecnego 

Ks. Prałat Zygmunt Łukomski - opiekun duchowy pielgrzymki, Peter Zralek - pilot
Adam Zielinski - prezes BTP Frater
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i ich pałaców jakby wyśnionych z bajki, twierdz uczepionych górskich kra-
wędzi, pustyń, słoni i wielbłądów. ta jedna z 22 prowincji indii jest rozmia-
rami większa od Polski i dwa razy ludniejsza. obecny maharadża Jaipu-
ru ma 16 lat, część rodzinnego pałacu udostępnił zwiedzającym. Podzi-
wiamy m.in. kolekcje rodzinnych portretów władcy i dwa wielkie dzbany 
ze srebra figurujące w księdze Rekordów Guinnessa (wysokości 1,6 m), 
którymi pobożny maharadża Madho Singh ii zabrał z wizytą do Anglii 
wodę ze świętej dla hindusów rzeki Ganges. Do fortu Amber docieramy 
na grzbiecie słonia (właściwie słoni, bo wynajmujemy ich dla grupy 16) 
i oglądamy tu m.in. pałac o drzwiach z pachnącego sandałowca i kości 
słoniowej i z salami wyłożonymi srebrem i lustrami.
Atrakcji w czasie podróży po indiach jest co nie miara…. Wiele trudnych 
do opisania jak choćby egzotyczne wonności ogrodu przypraw czy wiel-
ki jak kamienica XViii-wieczny zegar słoneczny (Jantar Mantar w Jaipu-
rze) odmierzający czas z dokładnością do 20 sekund!    
FRAtER organizuje wyjazdy po różnych regionach indii. W zależności 
od oczekiwań grup, mogą to być pielgrzymki tak jak powyższa – 15-dnio-
we lub dłuższe, połączone również z wypoczynkiem. Wyjazd może równie 
dobrze trwać tylko tydzień i zawierać najbardziej znany w indiach „Złoty 
trójkąt”, czyli: Delhi, Agrę i Jaipur, lub na przykład 10 dni przy zwiedzaniu 
dodatkowo, związanej ze świętą Matką teresą – kalkuty.

PIELGRZYMKI  

WYCIECZKI

do druku.indd   3 2014-07-30   10:43:42

Afganistanu. Wchodzimy tez do największego meczetu kraju – Jama Masjid, 
którego centralny dziedziniec jest w stanie pomieścić 25 tysięcy wiernych.
następnym celem pielgrzymki jest miasto Agra, a głównym punktem za-
interesowania jedna z absolutnie najpiękniejszych budowli, które wzniósł 
człowiek w swych dziejach – taj Mahal, które zwiedzamy, tak jak należy, 
przy wschodzie słońca. to, jak wiadomo, symbol miłości, mauzoleum kró-
lowej Mumtaz Mahal, żony XVii-wiecznego cesarza Szach Dżahana budo-
wane przez 17 lat przez 20 tysięcy robotników i artystów. nie mniejsze 
wrażenie, ale innego rodzaju, robi wieczorna wizyta w jednym z domów 
opieki należących do Sióstr św. Matki teresy z kalkuty. osiem zakonnic 
i kilku woluntariuszy zajmuje się tu przeszło ćwierć tysiącem osób, bez-
domnych i chorych, które bez ich opieki skończyłyby swe życie na ulicy. 
ich piękne i pełne nadziei twarze zapamiętamy może nawet bardziej niż 
intrygujące intarsje ze szlachetnych kamieni grobowca.  
następnego dnia osiągamy osnute mitami Fathepur Sikri, miasto-pałac 
wzniesiony w połowie XVi wieku przez cesarza Akbara. koran jak wiado-
mo zezwala muzułmanom na posiadanie (tylko) czterech żon, nie ogra-
nicza jednak liczby nałożnic. Akbar miał ich w swoim haremie podob-
no 5 tysięcy. 
Radżastan przez wielu uważany za najciekawszą część indii, mógłby być 
osobnym państwem. to kraj intrygującej historii, barwnych maharadżów 

KONTAKT:
Adam	Zielinski
Kom.:	509	848	200
Tel.:	52	322	48	39,	52	322	61	07
e-mail:	prezes@frater.pl

ZAPRASZAMY DO ORGANIZOWANIA 
GRUP PIELGRZYMKOWYCH!

PIELGRZYMKA	DO	INDII	/14	DNI/
BOMBAJ · COCHIN · KUMARAKOM · GOA · DELHI · AGRA · JAIPUR
TERMIN: 04-17.11.2015 CENA: 9600 ZŁ + 70 USD

INDIE	–	ZŁOTY	TRÓJKĄT	I	KALKUTA	/10	DNI/
DELHI · AGRA · JAIPUR · KALKUTA
TERMIN: 13-22.10.2015  CENA: 7800 ZŁ + 200 USD

amazing [ə̍meɪzɪŋ] to chwile, dla których warto żyć.

To chwila, w której kolejna Nowa ŠKODA Octavia Combi znajduje swojego właściciela, zachwycając swoją powiększoną 
przestrzenią pasażerską, rekordową pojemnością bagażnika, inteligentnymi technologiami oraz ekonomicznym, dynamicznym 
silnikiem TSI lub TDI. Dostępna w cenie już od 63 500 zł.

Plichta Gdańsk
ul. Grunwaldzka 339
80-309 Gdańsk

Plichta Gdynia
ul. Morska 80
81-225 Gdynia

Plichta Wejherowo
ul. Gdańska 13C
84-200 Wejherowo

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 3,8 do 6,1 l / 100 km, emisja CO2 od 99 do 141 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji na stronie www.skoda-auto.pl.

Twój osobisty doradca: Jakub Tomczak, tel. 601 170 899 

PLICHTA

amazing [ə̍meɪzɪŋ] to znaczy 
Nowa ŠKODA Octavia Combi
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Do znakomitych wyników sprzedaży w Eu-
ropie przyczyniło się 12 premier w ciągu mi-
nionych miesięcy. Wśród nowości były mię-
dzy innymi trzy crossovery nissana: nowy Qa-
shqai, X-trail, Juke oraz produkowany w Bar-
celonie Pulsar, którym nissan zawitał ponownie 
do segmentu c, wprowadzając na rynek przestron-
nego, komfortowego i nowoczesnego hatchbacka.
Wyniki sprzedażowe to nie jedyny sukces tej marki w mi-
nionym roku. W kategorii europejskich rekordów nissana w roku 2014 
można również wymienić:
nr 1 - w segmencie crossoverów w Europie
nr 1 - na rynku pojazdów elektrycznych
nr 1 – nissan Qashqai: model, który najszybciej osiągnął próg 2 milio-
nów wyprodukowanych egzemplarzy (produkcja w Wielkiej Brytanii)
nr 1 – nissan Qashqai: najbezpieczniejszy samochód rodzinny wg Euro 
ncAP

Rekordowe	wyniki	sprzedaży	Nissana
Miniony rok był jednym z najlepszych w historii okresów sprzedaży samochodów japoń-
skiego giganta. Nissan zanotował w roku 2014 rekordowe wyniki na europejskim rynku, 
sprzedając 724 tys. samochodów. Dobra passa wciąż trwa zarówno w Polsce, jak i w na-
szym regionie.

obecna oferta wyprzedaży rocznika 2014 
ma szansę na kontynuację rekordowych 
wyników sprzedaży. 

to prawdopodobnie najlepszy moment 
na zakup obsypanego wieloma nagro-

dami (ostatnio „Złota kierownica 2014” ty-
godnika „Auto świat”) nissana Qashqai. tego 

najpopularniejszego na polskim rynku crosso-
vera można kupić teraz z całym pakietem promocji. 

Od ceny detalicznej odliczymy bowiem rabat do 14 tys. zł. 
Można przy tym dodatkowo wybrać jedną z dwóch ofert finan-
sowych: kredyt promocyjny 50/50% lub kredyt z ratą miesięczną 
z niskim oprocentowaniem już od 2,99% i pakietem ubezpiecze-
niowym za 2% wartości kupowanego auta. cena promocyjna wer-
sji z silnikiem benzynowym DiG-t 115kM zaczyna się od 68.500 zł. 
W ofercie są jeszcze dostępne wersje z napędem 4x4 oraz silnikiem 
Diesla o mocy 130kM. 

ABT Autoniss Sp. z o.o. 
Autoryzowany Dealer NISSAN, 
20-325 Lublin 
ul. Droga Męczenników Majdanka 74a, 
Tel. 081 749-86-70, 749-86-71, 
salon.lublin@autoniss.pl

Hitem oferty może stać się również nissan Pulsar. ten przestronny, sty-
lowy i nowoczesny 5-drzwiowy hatchback ma szansę wywołać praw-
dziwą rewolucję na rynku. ciekawe wzornictwo, innowacyjne rozwiąza-
nia techniczne oraz najobszerniejsze w tej klasie wnętrze wprowadzają 
do segmentu hatchbacków nowy wymiar. Pulsar jest doskonałym przy-
kładem kompetencji nissana w dziedzinie projektowania. Wysokiej ja-
kości materiały, bogate wyposażenie oraz zastosowanie nowoczesnych 
technologii gwarantują użytkownikom auta wyjątkowe wrażenia z jaz-
dy. Pulsar jest dostępny z dwoma nowoczesnymi turbodoładowanymi 
silnikami benzynowymi: 1.2 DiG-t 115kM oraz 1.6 DiG-t 190kM. W ofer-
cie można również wybrać wersję z silnikiem wysokoprężnym 1.5 dci 
110kM. cena promocyjna z silnikiem benzynowym 115kM zaczyna się 
od ok. 57.000 zł. Można przy tym dodatkowo wybrać jedną z dwóch 
ofert finansowych: kredyt promocyjny 50/50% lub kredyt z ratą mie-
sięczną z niskim oprocentowaniem już od 2,99% i pakietem ubezpie-
czeniowym za 2% wartości kupowanego auta.
oceniając przygotowane oferty można więc stwierdzić, że to rzeczywi-
ście bardzo dobry moment na zakup nowego nissana. oferta jest ważna 
do wyczerpania zapasów. Uwaga: dla duchownych w salonach ABT 
Autoniss przygotowana jest oferta specjalna przy zakupie nowe-
go Nissana. Warto więc skorzystać z propozycji dealera. Opis mo-
deli można znaleźć na www.autoniss.pl 

 

* Wskazana cena odnosi się do wersji Visia DIG-T 115KM PY2014. Prezentowane elementy wyposażenia nie są dostępne w wymienionej cenie 
startowej. Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 
3,9 - 5,6 l/100 km, emisja CO2: 99-129 g/km.

Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. 
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EE:	Pani	Dyrektor,	czy	parafia	
może	wziąć	samochód		w	le-
asing	?
ciekawy temat, z moich informa-
cji wynika, że każde zagadnienie 
jest traktowane indywidualnie. 
Mam przekonanie, że nasi spe-
cjaliści z Ford leasing są w sta-
nie dostosować ofertę dla każ-
dego klienta. W tym przypadku, 
pod uwagę będą brane zapew-
ne takie czynniki jak osobowość 
prawna (działalność gospodarcza, stowarzyszenie). istotne jest, czy w sta-
tusie jest zapis o prowadzeniu działalności gospodarczej. W sytuacjach 
kiedy nie ma możliwości procesowania wniosku w leasingu operacyjnym, 
można posiłkować się leasingiem konsumenckim. taka oferta może być 
skierowana do księży zatrudnionych na umowę o pracę. Warto dodać, 
ze oferta Ford leasing jest niezwykle atrakcyjna, o czym nasi handlow-
cy chętnie przekonają przyszłych klientów. najważniejsze, ze czas	ocze-
kiwania	na	decyzję	o	akceptacji	wniosku	jest	niezwykle	krótki.

EE:	Dla	wielu	przyszłych	posiadaczy	nowego	samochodu,	stare	
auto	staje	się	swego	rodzaju	problemem	–	brak	dwóch	garaży,	
szukanie	kupca	etc.	Czy	pomagacie	Państwo	w	tym	temacie	swo-
im	przyszłym	klientom?
Auta dotychczas używane, wyceniamy umawiając się na wizytę w na-
szym serwisie. nasi eksperci dokonują dokładnego przeglądu samocho-
du i przedstawiają jego realną wartość. Bardzo wygodne jest to, że ta-
kim	autem	po	zaakceptowaniu	przez	obie	strony	ceny,	użytkow-
nik	może	się	poruszać	do	momentu	odbioru	nowego	samocho-
du. Dla dotychczasowego właściciela, korzystnie wpływa posiadanie hi-
storii serwisowej auta. 

EE:	 Inną	dość	ważną	kwestią,	 są	sprawy	serwisowe.	Pomimo,	
że	przy	kupnie	nowego	samochodu	nikt	nie	zaczyna	od	usterek,	
to	jednak	już	na	tym	etapie	dobrze	upewnić	się	jakie	przysługują	
nam	prawa.	Jak	wyglądają	te	kwestie	w	Państwa	salonie?	
Samochody marki Ford są bardzo bezpieczne. Jednak w przypadku 
wspomnianych zdarzeń wiele spraw mamy zagwarantowanych w pa-
kiecie ubezpieczeniowym. Przy zakupie nowego samochodu w formie 
kredytu czy leasingu użytkownik zobligowany jest do wykupienia pa-
kietu oc i Ac. to daje nam pewność	otrzymania	np.	samochodu	za-
stępczego	na	czas	naprawy. Warto pamiętać o możliwości skorzysta-
nia z rozszerzonej	gwarancji	producenta	Ford	Protect, którą nale-
ży wykupić nie dalej niż rok od daty rejestracji pojazdu. taka gwarancja 

„Wyprzedaż trwa”
Rozmowa z dyrektorem handlowym w salonie Auto Brzezińska, panią Dorotą Dymowską 

zapewnia nam spokój	na	5	lat. 
Szczegółowych informacji na te-
mat tego produktu udzieli każ-
dy doradca handlowy i serwiso-
wy w ASo już na etapie wyboru 
samochodu. 

EE:	Przechodząc	do	kwestii	fi-
nansowych,	proszę	mi	powie-
dzieć	jak	dokładnie	wygląda	
kwestia	kredytowania	w	Sa-
lonie	Auto	Brzezińska?	

Współpracujemy z naszym firmowym partnerem, którym jest FcE 
Bank Polska S.A.. Mamy możliwość oferowania naszym klientom 
finansowania samochodów w kredycie nawet bez żadnej wpłaty 
własnej. W tym przypadku do weryfikacji zdolności kredytowej po-
trzebne jest zaświadczenia o dochodach. Jednak już przy wpłacie 
10% wartości auta, formalności jest znacznie mniej – wystarczy do-
kument potwierdzający tożsamość. Wielkim hitem w ostatnim cza-
sie jest kredyt FordMultiopcje. W skrócie wygląda to tak, że osoba 
kupująca samochód może sama wybrać na koniec trwania okresu 
finansowania czy: 1) zamienić samochód na nowy, czy: 2) zwrócić 
samochód, czy też: 3) zatrzymać samochód i zapłacić Gko (Gwaran-
towaną kwotę odkupu). Przy założeniu standardowego zużycia oraz 
uzgodnionego przebiegu klient nie będzie miał nic więcej do do-
płacenia. Może naprawdę odczuwać bezpieczeństwo bo FordMul-
tiopcje gwarantują klientowi odkup auta przez dealera. klient przy 
wyborze tego produktu ma też znacznie niższą miesięczną ratę. 
Mamy też szeroki wybór innych opcji kredytowania i tutaj również 
czas oczekiwania na decyzję kredytową jest błyskawiczny. 

EE:	Pani	Dyrektor	czy	zatem	warto	czekać	na	wyprzedaże	rocznika?	
Wyprzedaż rocznika to dla klientów duża okazja do oszczędności. Jed-
nak należy liczyć się z tym, że decyzję należy podejmować błyskawicz-
nie, bo auta	podczas	wyprzedaży	są	chętnie	kupowane. Możne wte-
dy za	różnicę	w	cenie	auta	lepiej	doposażyć	je	w	akcesoria, których 
wybór jest naprawdę olbrzymi. Dysponujemy zarówno akcesoriami wpły-
wającymi na bezpieczeństwo jak czujniki	parkowania,	alarmy,	kame-
ry	cofania,	opony	zimowe,	jak	również	podnoszące	nasz	komfort	
i	zwyczajne	gadżety. Jednak jeśli klient jest indywidualistą i chce speł-
nić swoje marzenia i jeździć samochodem uwzględniającym jego po-
trzeby zapraszamy do zakupów w każdym momencie. Jesteśmy fachow-
cami i dopasujemy ofertę na każdą kieszeń jeszcze przed wyprzedażą. 
Zapraszamy	serdecznie	do	obu	naszych	lokalizacji	w	Łodzi.	Ford	
Auto	Brzezińska	i	Ford	Auto	Centrum	czekają	na	Państwa.
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Kościół parafialny w Prandocinie. 
Przykład konsekwentnego etapowania prac konserwatorsko-budowlanych.

że stary kościół parafialny był świadkiem wielu znaczących wyda-
rzeń, często tragicznych, a czasem radosnych, tym samym stał się 
znakiem lokalnej tożsamości, a przede wszystkim jest miejscem, 
gdzie modlili się dziadowie, i pradziadowie obecnych mieszkań-
ców. Jego zawsze wyjątkowa, niepowtarzalna, zabytkowa sylweta, 
zwykle dominuje w krajobrazie okolicy. Zatem zarówno treści ma-
terialne jak i niematerialne wymagają ochrony. urzędowa ochro-
na zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru, czy do gmin-
nej ewidencji nie będzie skuteczna bez właściwego podejścia całej 
wspólnoty parafialnej. troska o zabytek wydaje się tylko pozornie 
zbyt kosztowna. koszt budowy nowego kościoła z nawiązką pokry-
je bowiem koszty przywrócenia walorów zabytkowej budowli i jej 
wyposażeniu. Przy tym prace konserwatorskie i konserwatorsko-bu-
dowlane mogą być etapowane, rozciągnięte w czasie a dzięki temu, 
możliwe do sukcesywnego finansowania, nieobciążającego znacz-
nie budżetu parafii i diecezji. Podobnie koszty eksploatacji, profe-
sjonalnie odnowionego zabytku, nie są wyższe od analogicznych, 
w nowej budowli. kluczem do sukcesu jest przygotowanie kom-
pleksowego programu konserwatorskiego i jego konsekwentna, 
nieraz wieloletnia realizacja.
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Prandocin,	kościół	parafialny,	widok	od	północy	przed	konserwacją.	

Prandocin,	kościół	parafialny,	widok	od	południowego	zachodu.	
Stan	obecny:	w	ścianie	nawy	widoczne	relikty	romańskiego	porta-
lu	i	romańskich	okien	zniszczonych	przez	okna	barokowe,	po	lewej	
bezstylowa	kruchta	zachodnia.	

Prandocin,	kościół	parafialny,	relikty	portalu	południowego.	Stan	
obecny	przed	planowaną	rekonstrukcją,	pomiędzy	węgarami	tynk	
cementowy	z	nieporadnie	zarysowanymi	„romańskimi”	ciosami.

dr Jacek	Węcławowicz
www.weclawowicz.pl
Pracownia ceramiczna:
www.wypalamy.pl
www.ordoetpax.com
e-mail: EkSPERt@extraecclesia.pl
kontynuując problematykę poruszoną w poprzednim numerze czaso-
pisma, chciałbym zwrócić uwagę na romański kościół parafialny w pod-
krakowskim Prandocinie, a szerzej na sposób podejścia do zabytku sa-
kralnego przez jego gospodarza i parafian. Zabytkowy kościół nawet 
niewielki, lecz o znaczącej historii i klasie artystycznej wymaga znacznie 
większej troski od gospodarza i parafian niż okazałe, nowe świątynie. 
często spotykamy w jednej niewielkiej miejscowości stary zabytkowy 
kościół, „wymodlony” przez stulecia, a tuż obok nowy, zwykle większy, 
mniej lub bardziej udany architektonicznie. Stary kościół bywa używa-
ny sporadycznie i coraz rzadziej. nieogrzewane wnętrze tchnie wilgo-
cią i jego los jest praktycznie przesądzony w perspektywie dwudzie-
stu, trzydziestu lat. 
Można zrozumieć parafian i proboszcza pragnących chwalić Boga 
w nowej, funkcjonalnej budowli. Jednakże trzeba też pamiętać, re
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Zabytki i kościoły to skarby kultury narodowej. Dlatego bardzo ważna jest 
odpowiednia renowacja i modernizacja, która podkreśli walory obiektu. 
Prace renowacyjne muszą być prowadzone wyjątkowo starannie. Zało-
żeniem współczesnej konserwacji zabytków jest zachowanie w jak naj-
większym stopniu autentyzmu. Wymaga to zastosowania materiałów 
i technologii, które „współpracują” z materiałami oryginalnymi, zarówno 
pod względem technicznym, jak i estetycznym.
Z drugiej strony, do przywrócenia pierwotnej estetyki trzeba wykorzy-
stać nowe technologie i specjalistyczne produkty, zapewniające trwałość 
i wysoki stopień ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Renowacja zabytkowych budynków powinna rozpocząć się od zapew-
nienia szczelności hydroizolacji fundamentów i piwnic. Jedną z głównych 
przyczyn destrukcji cokołów budynków, tynków jest woda przedostająca 
się z gruntu do fundamentów, niosąca zanieczyszczenia solne. nadmier-
ne zawilgocenie ścian, wykwity solne, porost glonów i grzybów, luźne 
warstwy tynków oraz łuszczące się powłoki malarskie to najczęstsze pro-
blemy. W przeszłości na elewacji stosowano powłoki malarskie głównie 
ze względu na ich funkcję dekoracyjną, obecnie ważnym aspektem jest 
funkcja ochronna. Wpływ wilgoci oraz substancji szkodliwych zawartych 
w powietrzu może z biegiem czasu doprowadzić do istotnych uszkodzeń 
elewacji. Zawarte w składzie farb minerały, a także wysoki współczyn-
nik paroprzepuszczalności uniemożliwiają rozwój pleśni, alg i grzybów.
Pokrycie dachowe musi być szczelne, trwałe i odporne na działanie czyn-
ników atmosferycznych. Bardzo istotne jest możliwie wierne zachowanie 
pierwotnego charakteru budowli. Poważnym dylematem jest więc wy-
bór pomiędzy tradycyjnymi materiałami jak np. dachówka ceramiczna 

a produktami nowoczesnych technologii o zbliżonych właściwościach. 
Biorąc pod uwagę zachowanie charakteru budowli zabytkowej, rodzaj 
dachówki – ceramiczna czy cementowa – nie ma tak wielkiego znacze-
nia, gdyż oba typy – tak kształtem, jak i kolorystyką nawiązują do daw-
nych pokryć. często dachówki cementowe do złudzenia przypominają 
ceramiczne. Elementem dachu, któremu nie poświęca się często wystar-
czającej uwagi są obróbki blacharskie oraz rynny. Powinny mieć przynaj-
mniej trwałość odpowiadającą trwałości pokrycia. uznanym materiałem 
stosowanym do wykonania obróbek blacharskich i rynien jest miedź.
Rozsądnie wykorzystując najnowocześniejsze dostępne na rynku tech-
nologie można przeprowadzić renowację, która przywróci świetność 
obiektom zabytkowym na kolejne dziesięciolecia. cel wart jest zachodu.

SiG oferuje dostępność wszystkich rodzajów materiałów wykorzystywa-
nych przy renowacji obiektów zabytkowych. Współpracujemy z autoryzo-
wanymi firmami, łączymy potrzeby inwestorów i konserwatorów z moż-
liwościami producentów.

Wielka sztuka konserwacji zabytków i kościołów 

Kościół	Mariacki,	Kraków Sanktuarium	Bożego	Miłosierdzia	Łagiewniki,	Kraków
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W materiale użyto zdjęć obiektów referencyjnych SIG

kościół parafialny w Prandocinie jest niewielki. Jest jednak pod-
ręcznikowym dziełem architektury romańskiej o wysokiej klasie ar-
tystycznej wymieniany w naukowej literaturze w kraju i zagranicą. 
W jego bryle i we wnętrzu zapisane są przemiany jakim ulegał w ko-
lejnych okresach stylowych. Fundowany był najpewniej w połowie 
wieku Xii przez komesa Prandotę z rodu odrowążów. Wzniesiono 
go z ciosów lokalnego, jasnego piaskowca. Zwraca uwagę unika-
towy plan. Pierwotnie kościół miał bowiem dwie absydy – wschod-
nią i zachodnią. nad zachodnią była empora, czyli loża z której fun-
dator i każdy kolejny właściciel prandocińskich dóbr słuchali nabo-
żeństwa. Jeszcze wyżej wznosiła się wyniosła wieża. W wieku XV roz-
budowano część wschodnią kościoła. W dzisiejszej sylwecie wyróż-
nia się ona ciemno czerwoną cegłą. Jeszcze później, w okresie ba-
roku, zamurowano wejście południowe, powiększono okna, obni-
żono wieżę. Zniszczono przy tym dekorację romańskiego portalu 
i dekoracyjne obramienia romańskich okien, a ponadto dobudo-
wano bezstylową kruchtę zachodnią. Jednakże w epoce nowożyt-
nej nie było jeszcze pojęcia zabytku, a formy dawne, zwłaszcza śre-
dniowieczne, nie cieszyły się uznaniem. 
Prace konserwatorskie w ostatnim półwieczu były prowadzone wyryw-
kowo i wybiórczo, co kilka, kilkanaście lat. Zamurowany romański por-
tal odsłonięto, ale cenne relikty nieprofesjonalnie zabezpieczono ce-
mentem. Podobnie fragmenty romańskich obramień okiennych pozo-
stawiono bez uzupełnień. nie podjęto skutecznych działań przeciw za-
wilgoceniu ścian kościoła, zatem rezultaty wszelkich konserwatorskich 
działań były stale zagrożone. 
Dopiero od kilku lat, dzięki inicjatywie i zapobiegliwości księdza probosz-

cza Mariana Głowackiego, konsekwentnie jest realizowany wieloetapowy 
program konserwatorski. opiekę nad kościołem sprawuje Pracownia kon-
serwacji Rzeźby kamiennej i Drewnianej Stanisława Dziuby i Anny Dziu-
by-Drożdż, przy konsultacjach prof. ireneusza Płuski, dra Waldemara nie-
waldy i prof. tomasza Węcławowicza. Do końca ubiegłego roku zabezpie-
czono mury kościoła przed zamakaniem, w części wschodniej oczyszczo-
no i przespoinowano wątki ceglane i kamienne. Wprawiono nowe okna 
z szybami termoizolacyjnymi, zachowując historyczne drobne podziały 
kwater, lecz z możliwością uchylania niektórych z nich. Dzięki temu stra-
ty cieplne zostały znacznie ograniczone, a jednocześnie zapewniono nie-
zbędną wentylację wnętrza. odnowiono ołtarze. 
W dalszych planach jest rekonstrukcja romańskiego portalu i romań-
skich okien w elewacji południowej, oraz usunięcie bezstylowej kruchty.
Zatem po około trzech stuleciach, unikatowa, dwunastowieczna bryła 
kościoła, z absydą zachodnią, stanie się ponownie czytelna. W krajobra-
zie kulturowym okolicy przywrócony zostanie znak wielosetletniej toż-
samości wsi i jej mieszkańców, kamienno-ceglany tekst kultury do uważ-
nego czytania i podziwiania.

Wybrana bibliografia:
Eric Fernie, Romanesque Architecture, Yale 2014.
Andrzej tomaszewski, Romańskie kościoły z emporami zachodnimi, War-
szawa 1974. 
Zygmunt świechowski, Katalog architektury romańskiej w Polsce, War-
szawa 2009.
http://albumromanski.pl/album/prandocin-kosciol-sw-jana-chrzcicie-
la-xii-w 

Prandocin,	kościół	parafialny,	widok	od	południowego	wschodu.	Stan	po	konserwacji	w	roku	2014.	
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W poprzednich artykułach poruszono kilka aspektów rzutujących na wy-
bór ogrzewania kościołów i wpływ przyjętego rozwiązania na mikrokli-
mat panujący we wnętrzu świątyni. Wspomniano również, że parame-
try powietrza mogą (i powinny) się różnić w zależności od strefy kościo-
ła (prezbiterium, nawa, itp.). Warto podkreślić także, że wpływ na stan mi-
kroklimatu poszczególnych stref funkcjonalnych posiada specyfika świą-
tyni, związana ze stylem architektonicznym, w którym została wzniesiona.

ogrzewanie budynków sakralnych – część iii

Wpływ stylu architektonicznego kościoła na warunki klimatu 
wewnętrznego
Charakterystyka małych kościołów kamiennych
tego typu obiekty, o masywnej konstrukcji i dużej bezwładności cieplnej, 
posiadają dużą zdolność do niwelowania wpływu zmieniającego się kli-
matu zewnętrznego na parametry powietrza wewnątrz. niestety są bar-
dzo podatne na destabilizację warunków mikroklimatu wywołaną przez 
użytkowanie kościoła (nabożeństwa, liczba wiernych). W tego typu obiek-
tach obserwowane są skoki temperatury, zwłaszcza w niedziele i świę-
ta, a także wilgotności względnej co może doprowadzać do kondensacji 
pary wodnej po ostatnich nabożeństwach. to może sprzyjać rozwojowi 
pleśni i grzybów, a także niszczeniu wyposażenia świątyni.

Charakterystyka kościołów gotyckich
ogromne kościoły gotyckie, zwłaszcza te wzniesione z cegły, cechują się 
bardzo stabilnym mikroklimatem. nie wpływają na nie ani zbytnie waha-
nia klimatu zewnętrznego, ani użytkowanie przez ludzi. Przez około 70-
75% dni w roku dobowe amplitudy temperatury w tych obiektach nie 
przekraczają 1 stopnia, natomiast wahania wilgotności względnej po-
wietrza mieszczą się w przedziale 5%. tego typu obiekty w niewielkim 
więc stopniu zagrożone są zjawiskiem kondensacji pary wodnej, a czę-
sto ogrzewanie może doprowadzić do pogorszenia istniejących warun-
ków termicznych i wilgotnościowych.

Charakterystyka kościołów barokowych
obiekty te na ogół charakteryzują się znacznym stopniem przeszklenia w sto-
sunku do powierzchni murów. Zaobserwować w nich można duże dobowe 
wahania temperatury wewnętrznej – okna, jako przeźroczyste w ciągu dnia 
„wpuszczają” dużo ciepła do środka, a nocą ciepło oddają do otoczenia. tak-

że wahania wilgotności względnej w tego typu obiektach są duże, a projek-
towane ogrzewanie musi powyższe problemy uwzględniać.

Strefy funkcjonalne świątyń
Z istotnego punktu widzenia przy projektowaniu systemów grzewczych 
należy wyodrębnić i w pewnym stopniu rozpatrywać indywidualnie na-
stępujące strefy:
•	 nawa	główna	i	ewentualne	nawy	boczne	–	jest	to	dominująca	prze-

strzeń obiektu w której gromadzą się wierni
•	 prezbiterium	–	miejsce	sprawowania	liturgii	przez	celebransa	w	oto-

czeniu asysty
•	 chór	–	przeznaczenie	wiadome,	na	ogół	miejsce	montażu	organów,	

w niektórych obiektach (kościoły poewangelickie) dodatkowo rozbu-
dowany o tzw. empory stanowiące dodatkową kondygnację otwar-
tą do nawy głównej. okres użytkowania w porównaniu do pozosta-
łej przestrzeni świątyni znacznie krótszy.

•	 kruchta	–	wydzielona	przestrzeń	pomiędzy	otoczeniem	zewnętrznym,	
a wnętrzem świątyni. często przypisywana jest jej funkcja buforowa.

ten podział na strefy sprawia wiele problemów z punktu widzenia dzia-
łania ogrzewania – wysokość poszczególnych przestrzeni, zmienna ilość 
osób w nich przebywających, a także aktywność i ubiór uczestników na-
bożeństw. Praktycznie każda ze stref jest użytkowana przez ludzi w od-
mienny sposób, co powoduje, iż temperatura dająca poczucie zadowo-
lenia także nie jest wszędzie identyczna. Duże znaczenie może mieć też 
tzw. ogrzewanie strefowe uwzględniające różną liczbę wiernych pod-
czas nabożeństw w dni świąteczne i robocze. 
Pomieszczenia takie jak: zakrystia, kancelaria czy sale katechetyczne nie 
różnią się znacząco od standardowych pomieszczeń, dlatego nie stwa-
rzają większych problemów przy zapewnieniu komfortu cieplnego.

Parametry powietrza w kościołach w przepisach polskich
Zgodnie z polskim prawodawstwem budynki sakralne są budynkami uży-
teczności publicznej i obowiązują tutaj warunki opublikowane w Rozpo-
rządzeniu Ministra infrastruktury (Dz. u. nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerw-
ca 2002 r., z późniejszymi zmianami). Ponieważ uzależnia ono wymaga-
nia od czasu spędzanego w obiekcie (a ten rzadko przekracza 2 godzi-
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ny) kościoły można zaliczyć do tej samej grupy co np. sale widowisko-
we bez szatni (ludzie pozostają w okryciach zewnętrznych, a ich aktyw-
ność fizyczna jest umiarkowana). Dla tego typu obiektów temperaturą 
projektowaną dla ogrzewania powinno być +16°c.
Jednocześnie, zgodnie z adnotacją zawartą w Rozporządzeniu Ministra 
infrastruktury, można przyjmować inne temperatury obliczeniowe (pro-
jektowe), jeżeli wynika to z wymagań technologicznych. Aktem prawnym 
uwzględniającym między innymi warunki technologiczne na podstawie, 
którego powinno przyjmować się temperaturę obliczeniową w obiektach 
użyteczności publicznej jest Pn-En 12831 Instalacje ogrzewcze w budyn-
kach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. W normie tej 
kościoły zakwalifikowano do grupy o temperaturze obliczeniowej +12°c.

Jak widać z powyższego można przyjmować temperaturę obliczenio-
wą na poziomie +16°c lub +12°c, a polskie przepisy nie różnicują wy-
magań odnośnie stref funkcjonalnych świątyni. W specjalistycznej lite-
raturze można też znaleźć zalecenia co do wymaganej wartości wilgot-
ności względnej (60÷70%) i czasu nagrzewania kościoła do temperatury 
wymaganej (3 godz.). W przypadku ciągłego ogrzewania obiektu zaleca 
się utrzymanie tzw. temperatury dyżurnej na poziomie 5÷8°c.

niemieckie zalecenia dla projektantów
norma niemiecka Din 4701 podaje wartość obliczeniową na pozio-
mie +15°c, a zalecenia dla projektantów różnicują obiekty ze względu 
na sposób ogrzewania.
•	 przy	 ciągłym	ogrzewaniu	 kościoła	 zalecaną	 temperaturą	projekto-

wą jest +18°c, a wilgotność względna powinna mieścić się z zakresie 
50÷60%

•	 przy	ogrzewaniu	okresowym	wartość	temperatury	wewnętrznej	po-
winna mieścić się w granicach 12÷15°c podczas nabożeństw, a w po-
zostałym okresie 6÷8°c, przy czym czas osiągnięcia temperatury wy-
maganej podczas nabożeństw określono na 6÷8°c (maksymalne tem-
po zmian 1,5°c/godz.)

Przepisy niemieckie podają też zalecaną ilość wymian powietrza (sto-
pień wentylacji pomieszczenia) na poziomie 0,5÷1,0 wymiany powie-
trza w ciągu godziny. Powyższe dane zostały zweryfikowane pomiarami 
na konkretnych obiektach na terenie niemiec.

W artykule wykorzystano m.in. następujące opracowania:
Maludzinski B, Ogrzewanie kościołów, Politechnika krakowska 
laskowski l., Wprowadzenie do zagadnień ogrzewania i wentylacji kościo-
łów, ciepłownictwo ogrzewnictwo Wentylacja,  1/1997
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człowiek od zarania dziejów przykładał wielką wagę do pogrzebu. Rola, 
jaką stanowi pogrzeb wraz z innymi rytuałami związanymi ze śmier-
cią i przejściem zmarłego w zaświaty, jest bardzo ważna, bez wzglę-
du na to, w jakich czasach i w jakiej części świata się znajdziemy. Już lu-
dzie pierwotni, dbali o swoich zmarłych, wkładając im do grobów kwia-
ty i skromne dary. Również starożytni Grecy pokazali, że nie jest im obca 
wiara w życie po śmierci pozostawiając po sobie liczne groby, niekiedy 
z bogatym wyposażeniem.
na pytanie –„czym jest cmentarz”- wg. PWn jest to (..) [łac. coemete-
rium < gr. koimētḗrion ‘miejsce spoczynku’], teren wydzielony do grze-
bania zmarłych w grobach pojedynczych lub zbiorowych, także do prze-
chowywania prochów po ich kremacji; (..).
Jednak tak sformułowana definicja nie wydobywa właściwego znacze-
nia tego miejsca. Pomimo iż  treścią cmentarza są zwłoki, to nośnikami 
znaczeń są jego elementy naziemne. Dzięki nim cmentarz staje się kro-
niką dziejów wsi lub miasta. świadkiem przeszłości, ukazującym związek 
dziejów miejscowości z historią państwa i narodu. cmentarz to nie tylko 
świadectwo losów pojedynczego człowieka na nim pogrzebanego, ale 
także obraz charakterystycznego dla danego czasu stosunku do śmier-
ci, a zatem i do życia.
Wyróżniamy następujące rodzaje cmentarzy:
•	 wyznaniowe
•	 parafialne	lub	międzyparafialne;
•	 zakonne;
•	 specjalne	tj.	dla	określonych	grup	wiernych	(np.	kapituły	kanoników,	

bractwa religijnego);
•	 rodzinne;
•	 cywilne	(świeckie)
•	 komunalne
•	 wojskowe
o założeniu cmentarza- wyznaniowego decydują odpowiednie władze 
kościelne. Powinien być zlokalizowany na terenie, wyznaczonym w lokal-
nym planie zagospodarowania przestrzennego oraz musi zostać wyra-
żona zgoda właściwego inspektora sanitarnego.
teren na którym ma powstać cmentarz powinien być tak wybrany, 
aby jego usytuowanie nie wywierało szkodliwego wpływu na oto-
czenie, a szczególnie na sieć wodną. Dlatego cmentarze powin-
ny być lokowane na obrzeżach miast, osiedli lub wsi, z dogodnym 
dostępem do sieci komunikacyjnej, na obszarze przeznaczonym 
pod tereny zielone.

Kaplice Cmentarne cz. I

Przed przystąpieniem do określenia miejsca na którym ma powstać 
cmentarz należy zwrócić uwagę na:
•	 odległość	od	zabudowań	mieszkalnych,	zakładów	produkujących	żyw-

ność, magazynów produktów żywnościowych, studni, strumieni, słu-
żących do czerpania wody do picia, powinna wynosić co najmniej 
150 m.

•	 odległość	 ta	może	 zostać	 zmniejszona	do	50	m,	jeśli	 na	obszarze	
od 50 do 150 m istnieje sieć wodociągowa, do której są podłączone 
wszystkie budynki w okolicy.

•	 odległość	od	zbiorników	wody,	zaopatrujących	sieć	wodociągową	nie	
powinna być mniejsza niż 500 m.

•	 cmentarz,	o	ile	to	możliwe,	dobrze	aby	znajdował	się	na	wzniesieniu	
i nie podlegał zalewom oraz możliwy był łatwy spływ wód deszczo-
wych;

•	 na	terenie	cmentarza	zwierciadło	wód	gruntowych	powinno	znajdo-
wać się nie wyżej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu i nie było na-
chylone ku terenom zabudowanym i zbiornikom wodnym, służącym 
jako źródło wody pitnej;

•	 grunt	powinien	być	możliwie	przepuszczalny,	bez	zawartości	węgla-
nu wapnia,

•	 wiatr	powinien	wiać	najczęściej	od	strony	budynków	mieszkalnych-	
nie odwrotnie.

obszar potrzebny do założenia lub poszerzenia cmentarza oblicza się 
wg następującego wzoru:
a x 23 x 4,5 m2 = p
gdzie: 
a = przeciętna roczna liczba zgonów w danej miejscowości; 
23 - wskaźnik, wynikający z ponownego użycia grobu do chowania zwłok 
przed upływem 20 lat i przypuszczalnej liczby wypadków przedłużenia 
tego okresu na dalsze okresy; 
4,5 m2 - powierzchnia jednego grobu; 
p = powierzchnia przeznaczona pod groby.

Przy organizowaniu powierzchni grzebalnej należy przeznaczyć:
•	 ok.	60	%	powierzchni	na	groby	zwykłe	bez	prawa	murowania,	w	tym	

15% na zwłoki dzieci do lat 6;
•	 ok.	10%	na	pojedyncze	rzędy	grobów	ziemnych	lub	murowanych	przy	

żywopłotach;
•	 ok.	20%	na	groby	rodzinne;
•	 1	do	5	%	na	aleje	dla	zasłużonych;
•	 ok.	5%	na	pola	na	urny.
teren pod cmentarz może być własność kościelną lub osoby prywatnej. 

Może również być uzyskany od Skarbu Państwa lub gminy w użytkowa-
nie wieczyste albo zostać zakupiony od tych organów państwowych. 
W tym ostatnim wypadku, uwzględnia się fakt, iż założenie cmenta-
rza stanowi tzw. cel publiczny, dlatego też wojewoda lub rada gminy 
może udzielić rabatu przy jego sprzedaży.
utrzymanie porządku i zarządzanie cmentarzem należy do jego właścicieli, 
czyli związku wyznaniowego lub władz gminy. każdy cmentarza powinien 
sporządzić plan zagospodarowania terenu, od którego uzależniona jest dal-
sza gospodarka obszarem. Plan ten powinien być przedstawiony do zatwier-
dzenia odpowiedniemu organowi państwowego nadzoru budowlanego. 

cmentarz powinien być terenem zielonym o założeniu pałacowym. Zie-
leń taka podlega specjalnej ochronie, przy czym sadzenie lub wyci-
nanie drzew może nastąpić tylko w uzasadnionych wypadkach, wy-
nikających z racjonalnego gospodarowania przestrzenią, za zgodą staro-
stwa powiatowego lub urzędu miasta, w których kompetencjach znajdu-
je się również naliczanie opłat, oraz ewentualnych kar (dotyczy to zarów-
no wycinania drzew bez zezwolenia, jak i zniszczenie istniejącego drze-
wostanu na skutek niewłaściwego wykonywania robót ziemnych, użyt-
kowania sprzętów technicznych oraz stosowania środków chemicznych 
w sposób szkodzący roślinności). ogrodzenie cmentarza powinno być 
wykonane z materiału trwałego, a jego wysokość nie niższa niż 1,5 m.

na terenie cmentarza znajduje się z reguły kaplica cmentarna, kostni-
ca lub Dom pogrzebowy, które służą do przechowywania ciał zmarłych 
do czasu ich pochowania. 
Powinny w miarę możliwości znajdować się od północy i posiadać 
następujące pomieszczenia:
•	 przeznaczone	do	wystawiania	 trumien	ze	zwłokami	 lub	 szczątkami	

oraz do odprawiania ceremonii pogrzebowych,
•	 na	trumny	ze	zwłokami	lub	szczątkami	oczekujące	na	wystawienie
•	 do	przechowywania	sprzętu	związanego	z	ceremonią	pogrzebową
•	 do	przechowywania	zwłok	i	szczątków,	ze	stołem	ze	stali	nierdzewnej	

przeznaczone do przygotowywania zwłok do pochówku
•	 przeznaczone	do	mycia	i	dezynfekcji	mat	wykorzystywanych	przy	eks-

humacji oraz do przechowywania skrzyń
•	 w	których	transportowane	są	zwłoki	i	szczątki
•	 do	przechowywania	 sprzętu	porządkowego	oraz	 sprzętu	do	mycia	

i dezynfekcji pomieszczeń
•	 pomieszczenia	socjalne	dla	pracowników	zatrudnionych	przy	przygo-

towywaniu zwłok i ich pochówku
•	 wyposażone	w	instalację	ciepłej	i	zimnej	wody	oraz	instalację	kanali-

zacyjną

bibliografia dostępna u redakcji.
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W ostatnim czasie w mediach przewinęło się sporo informacji o zmia-
nach dotyczących handlu przez internet. Wynika to z wejścia w życie no-
wej ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., której przepisy 
zaczęły obowiązywać od grudnia ub. roku. Przy okazji dyskusji nad usta-
wą warto przyjrzeć się bliżej tematowi sprzedaży przez internet, korzy-
ściom z tego płynącym oraz zagrożeniom i pułapkom z tym związanych. 
od czego zacząć? na czym się skoncentrować? Jak uniknąć zagrożeń?
oczywiście podstawowym narzędziem potrzebnym do rozpoczęcia dzia-
łalności związanej ze sprzedażą w internecie jest odpowiednia platforma 
sprzedażowa, dzięki której można będzie oferować swoje produkty lub 
usługi dla klientów. Dwa podstawowe i najbardziej popularne sposoby 
sprzedaży to aukcje internetowe oraz sklepy internetowe.

Sprzedaż na aukcjach  internetowych jest rozwiązaniem szybkim i relatyw-
nie prostym, jednakże może się wiązać z nieco większymi kosztami. Aby 
rozpocząć sprzedaż na aukcjach wystarczy zarejestrować się na jednej z 
platform aukcyjnych (np. Allegro, eBay) i w zasadzie od razu można ofe-
rować swoje produkty. Strony aukcyjne dają użytkownikom wybór formy 
sprzedaży. Można więc stworzyć standardową licytację, w której klienci 
składają oferty w określonym czasie i po jego upływie zakupu dokonuje 
oferent , który zaproponował najwyższą cenę. Można także z góry ustalić 
cenę, jaką chcemy osiągnąć i wtedy zakupu dokonuje się podobnie jak w 
sklepie internetowym, tzn. poprzez złożenie zamówienia, będące jedno-
cześnie zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Wystawienie przedmiotu 
na aukcję wiąże się z poniesieniem kosztów określonych w cenniku da-
nej strony aukcyjnej, a w przypadku dokonania sprzedaży dodatkowo z 
uiszczeniem prowizji (także określonej w cenniku) od wartości dokona-
nej transakcji. oprócz klasycznego systemu sprzedaży w formie licyta-
cji czy też zamówienia, platformy aukcyjne oferują szereg usług dodat-

Jak sprzedać w internecie
kowych, które znacząco ułatwiają rozpoczęcie i prowadzenie sprzedaży 
przez internet. Do wyboru mamy tam różne formy promowania swoich 
produktów, dzięki którym możemy w łatwy i szybki sposób dotrzeć do 
większego grona klientów. Mamy także możliwość skorzystania z narzę-
dzi, które pozwolą na sprawniejsze zarządzanie logistycznymi aspektami 
realizacji zamówień. Dodatkowo możemy tanio i szybko zorganizować 
wysyłkę naszych produktów do klienta. oczywiście wszystkie te dodat-
kowe usługi wiążą się z kosztami, które będzie trzeba uwzględnić w kal-
kulacji cen. Jednakże ich dostępność w jednym miejscu, powiązanie ze 
sobą i łatwość obsługi stanowi bardzo dużą korzyść dla początkujących 
(i nie tylko) sprzedawców w sieci. 
Sprzedaż produktów lub usług poprzez sklep internetowy, w odróżnie-
niu od aukcji, niesie ze sobą dużo więcej możliwości, jednakże zazwy-
czaj wiąże się z większym nakładem pracy. Decyzję o wyborze takiej for-
my sprzedaży powinny podjąć przede wszystkim osoby, które z jakiegoś 
powodu (np. sprzeczności z regulaminem, szerokiej oferty produktów, 
itp.) nie mogą skorzystać z usług platform aukcyjnych. Warto w tym mo-
mencie zastanowić się nad wyborem odpowiedniego do potrzeb i moż-
liwości rodzaju sklepu. Rynek handlu internetowego oferuje wiele cie-
kawych i praktycznych rozwiązań, które są w stanie zaspokoić potrzeby 
nawet najbardziej nietypowych form sprzedaży. Skoncentrujmy się tu-
taj na trzech najbardziej popularnych rozwiązaniach.

najprostszym rozwiązaniem dostępnym na rynku są tzw. sklepy abona-
mentowe (np. iStore, Shoper, iAi-Shop, itp.). na czym to polega? Po wej-
ściu na wybraną stronę i rejestracji swoich danych otrzymujemy gotowy 
do działania sklep internetowy. naszym zadaniem jest tylko prosta konfi-
guracja dostępnych opcji, uzupełnienie istotnych danych oraz wprowa-
dzenie produktów lub usług, które zamierzamy sprzedawać. istotnymi 
korzyściami z punktu widzenia sprzedawcy jest to, że taki sklep od razu 
daje nam w pełni funkcjonalne narzędzie sprzedażowe, zgodny z obo-
wiązującym prawem regulamin, wsparcie techniczne administratorów, 
a także wiele narzędzi dodatkowych do pomocy w rozwoju sklepu. Do-
datkowo za opłatą można spersonalizować szatę graficzną sklepu (nie-
które szablony graficzne mogą być dostępne za darmo) i dostosować 
ją tematycznie do oferty. Można także opcjonalnie stworzyć przyjazny 
i chwytliwy adres internetowy (domenę) prowadzący do naszego skle-
pu. oczywiście wszystkie te korzyści wiążą się z pewnymi kosztami. Jak 
sama nazwa wskazuje, sklepy abonamentowe oparte są na określonych 
kosztach, ponoszonych przez sprzedawcę w określonym czasie lub przy 
określonych warunkach. Może to być stała kwota miesięczna, roczna lub 
też procentowo określona prowizja od dokonanych transakcji.  czasem 
może to też być połączenie dwóch powyższych opcji. 
Rozwiązaniem dla osób poszukujących bardziej zaawansowanych i ela-
stycznych rozwiązań może być tzw. sklep „pudełkowy”. tego typu sklep 
jest po prostu gotowym oprogramowaniem, który można kupić w wer-
sji cyfrowej lub w pudełku (płyta cD/DVD, instrukcja itd.). Zakup takiego 
oprogramowania, tudzież licencji na jego użytkowanie, wiąże się z jedno-

razowym wydatkiem określonej kwoty. W zależności od wymagań użyt-
kownika może to być od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Dodatkowym 
kosztem związanym z takim rozwiązaniem jest roczna opłata hostingo-
wa (fizyczna przestrzeń serwerowa, na której zainstalowany zostanie nasz 
sklep) oraz koszty ew. utrzymania własnej domeny. Wiele firm oferują-
cych sklepy „pudełkowe” posiadają w swojej ofercie pakiety zawierające 
oprogramowanie sklepu, hosting i domeny. Dodatkową korzyścią takie-
go pakietu może być wsparcie techniczne, jakiego udziela twórca opro-
gramowania. tego typu sklepy na ogół charakteryzuje szeroki wachlarz 
opcji, elastyczna forma konfiguracji oraz nieograniczone możliwości co 
do zakresu oferty. Warto też wspomnieć, że na rynku dostępne są cał-
kowicie darmowe sklepy „pudełkowe”, które w wersji cyfrowej moż-
na pobrać przez Internet. Dla podmiotów posiadających już usługi ho-
stingowe (np. na potrzeby strony internetowej) takie rozwiązanie może 
być atrakcyjne pod względem finansowym. trzeba jednak pamiętać, że 
wybór takich wersji sklepów wiąże się z koniecznością posiadania dużo 
większej wiedzy technicznej lub bycie gotowym na ponoszenie ew. kosz-
tów związanych z administracją i zarządzaniem.

Dla najbardziej wymagających sprzedawców jedynym rozwiązaniem może 
okazać się sklep przygotowany na indywidualne zamówienie. takie roz-
wiązania niosą za sobą cały szereg korzyści, jak precyzyjne dobranie opcji 
sklepu do potrzeb sprzedawcy, stworzenie dodatkowych narzędzi ułatwia-

jących zarządzanie sklepem dla sprzedawcy, a także pomagających klien-
tom w procesie zakupu, umożliwienie dowolnej modyfikacji sklepu wg ak-
tualnych potrzeb i wiele innych. taki sklep będzie też łatwiejszy w obsłu-
dze i zarządzaniu, ponieważ to my na etapie projektowania ustalamy co i 
jak ma funkcjonować. oczywiście wszystkie te korzyści wiążą się z koszta-
mi. W przypadku sklepów na zamówienie koszty te mogą sięgać kilku, a 
nawet kilkunastu i więcej tysięcy złotych. Dlatego też decyzja o wyborze 
takiego sklepu musi być poparta mocnymi argumentami.
Wybór odpowiedniej platformy sprzedażowej jest pierwszym krokiem 
w kierunku stworzenia dobrze funkcjonującej i przynoszącej zyski sprze-
daży w internecie. trzeba jednak pamiętać, że wejście na rynek handlu 
elektronicznego wiąże się z pewnymi obowiązkami dla sprzedawcy. 
nowa ustawa o prawach konsumenta nakłada na sprzedawców szereg 
obowiązków, zwłaszcza informacyjnych, związanych z handlem na od-
ległość. Warto więc przed rozpoczęciem sprzedaży sprawdzić dokładnie 
czy nasz sklep spełnia wszystkie wymogi ustawowe i czy regulamin nie 
zawiera klauzul niedozwolonych. Warto tu skorzystać z fachowej pomo-
cy prawnej lub skorzystać z gotowych rozwiązań (darmowych lub płat-
nych) dostępnych w internecie. konsekwencje nie dostosowania się do 
nowych przepisów mogą okazać się dla sprzedawców kosztowne. Pa-
miętajmy jednak, że korzyści płynące z handlu elektronicznego mogą 
być niezwykle znaczące i odpowiedzialne podejście do tematu z pew-
nością przyniesie więcej radości niż smutku.
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co może nam dać taka wiedza? Dowodzi to jasno, że ludzie poszukują 
kościoła i Pana Boga. i tych poszukiwań nie prowadzą jedynie poprzez 
modlitwę czy lekturę Pisma świętego, ale także przez środki masowego 
przekazu. internet stał się drogą, która w błyskawiczny sposób prowadzi 
do poszukiwanych przez nas zagadnień. 
obecność w sieci stała się obowiązkiem dla każdej firmy, działalności czy 
fundacji. także kościół nie jest wyłączony z tego stale rozszerzającego się 
trendu. Doszliśmy już bowiem do momentu, w którym, by sprawdzić 
godzinę mszy świętej, nie podejdziemy do najbliższego kościoła, a wpi-
szemy hasło w wyszukiwarce, by w sekundę otrzymać odpowiedź. Stąd 
też, współcześnie, pytanie o sens istnienia internetowej strony parafial-
nej jest bezzasadne. Pytanie powinno raczej brzmieć – czy dysponu-
ję takimi narzędziami i umiejętnościami, by samodzielnie stworzyć do-
brze prosperującą stronę?

STRONA WWW DLA KAŻDEGO
Współcześnie, stronę internetową stworzyć może każdy – mówią Bar-
tosz kanka i Radosław Wyrębiak, twórcy marki strony-parafialne.pl, któ-
ra od lat tworzy profesjonalne strony parafialne i zakonne – jednak mało 
kto potrafi umieścić na tej stronie wszelkie informacje, których poszuku-
je parafianin. Współpracując przez lata z osobami duchownymi, dosko-
nale znamy potrzeby zarówno osoby prowadzącej stronę internetową, 
jaki i użytkowników. Z naszych informacji wynika, że parafianie sami po-
ruszają na wizytach duszpasterskich temat strony internetowej, chwalą 
ją jeśli dobrze prosperuje i zawiera aktualizowane informacje. 
W naszej historii tworzyliśmy strony dla parafii, zakonów, zgromadzeń, 
wspólnot parafialnych oraz innych organizacji kościelnych. W każdym 
przypadku spotkaliśmy się z pozytywnymi reakcjami, a sami księża za-
uważyli nawet czterokrotny wzrost liczby odwiedzin na swojej nowej 
stronie internetowej. Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, odnoto-
wało po uruchomieniu strony internetowej, wzrost zainteresowania swo-
imi rekolekcjami, a co za tym idzie, przyniosło nowe powołania. to bez-
cenny dar, w którym obecnie internet musi nam trochę pomagać – do-
daje Bartosz kanka.

Strony Parafialne
CZY	WIEDZIAŁEś,	żE	WPISUJĄC	DO	SWOJEJ	WYSZUKIWARKI	HASŁO	KOśCIÓŁ	W	POBLIżU,	OTRZYMASZ	PONAD	MILION	
WYNIKÓW?	A	CZY	WIESZ,	żE	PO	WPISANIU	SAMODZIELNEGO	HASŁA	KOśCIÓŁ	TYCH	WYNIKÓW	POJAWI	SIę	NIEMAL	
25	MILIONÓW?	

WYRÓŻNIJ SIĘ
Wydawać by się mogło, że strona parafialna nie musi być atrakcyj-
na; że właściwie wystarczy informacja o godzinie mszy i spowiedzi 
i to już wszystko, czego oczekuje od nas czytelnik. nic bardziej myl-
nego. Prawdopodobnie znajdą się osoby, którym taka wiedza wy-
starczy – mówi Radosław Wyrębiak – jednak, czy zależy nam na tym, 
by parafianin tylko trafił na naszą mszę, czy raczej chcemy zaintereso-
wać go życiem parafii i zachęcić do żywego włączenia się w jej dzia-
łanie? Atrakcyjna strona internetowa powinna zainteresować czytel-
nika, zachęcić go do zatrzymania się na chwilę i przeszukania zaso-
bów strony. Jeśli strona nie jest atrakcyjna wizualnie – nikt nie bę-
dzie miał ochoty się z nią zapoznać. tworząc nasze strony, kładzie-
my duży nacisk na to, by strona nie tylko zawierała najważniejsze in-
formacje, ale również była intuicyjna i ubrana w atrakcyjną szatę gra-
ficzną, zgodną z najnowszymi trendami. Witryny tworzone przez na-
szą firmę dobrze wyświetlają się zarówno na komputerach, jaki ta-
bletach oraz smartfonach.

NIE TYLKO STRONA WIZUALNA
Mamy więc stronę ładną. Ale to również nie wszystko. co z tego, że nasza 
strona będzie piękna i dopracowana, jeśli nie będzie zawierała poszuki-
wanych informacji, albo, co gorsza, nie da możliwości umieszczania aktu-
alności i wprowadzania zmian? Jeśli parafianin znajdzie informację o go-
dzinie mszy świętej, która uległa zmianie dwa lata temu – na pewno nigdy 
więcej nie zaufa danemu serwisowi i nie będzie chciał z niego korzystać.
tu z pomocą przychodzi innowacja stworzona przez właścicieli marki stro-
ny-parafialne.pl. Specjalnie na potrzeby osób duchownych firma stworzy-
ła internetowy System Parafialny (iSP) – narzędzie służące do samodziel-
nego zarządzania stroną internetową i treścią na niej zawartą. System ten 
pozwala w niezwykle łatwy sposób dodać aktualności czy wstawić gale-
rie zdjęć bez konieczności ich zmniejszania. oferuje także moduły służą-
ce do prezentowania codziennej liturgii słowa, intencji mszalnych, senten-
cji na każdy dzień oraz inne udoskonalenia. Z łatwością można także za-
prezentować sylwetki duszpasterzy oraz opisać profile działalności wspól-

not funkcjonujących w parafii. Jeżeli parafia posiada już stronę internetową, 
z której wizualnie jest zadowolona, ale chciałaby mieć większe pole manew-
ru przy uzupełnianiu treści, wystarczy podłączyć iSP do istniejącej już strony.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
My, jako firma, często zachęcamy księży, którzy są naszymi klientami, żeby 
nie prowadzili całej strony samodzielnie – dodaje Bartosz kanka. Włączenie 
w aktualizację strony parafian – na przykład przedstawicieli wspólnot, często 
młodzież, to doskonały sposób na ewangelizację młodego pokolenia. Mło-
dzi ludzie świetnie znają się na świecie internetu i znają zasady w nim panu-
jące. My z naszej strony zawsze oferujemy szkolenie pozwalające na zapo-
znanie się z wszystkimi możliwościami naszego systemu, tak by każda jego 
funkcja mogła zostać użyta z korzyścią dla parafii, zakonu czy wspólnoty.

CO MOGĘ ZAMIESZCZAĆ NA STRONIE
każda parafia, zakon czy organizacja kościelna ma inną specyfikę i nie 
każda może być traktowana w ten sam sposób. informacje zamieszczo-
ne na jednej stronie, mogą okazać się kompletnie nieprzydatne przy in-
nej. co więc mogę zamieścić w swojej stronie?
Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi godzin mszy świętych i na-
bożeństw oraz ogłoszeniami parafialnymi, warto poświęcić trochę czasu 
na dodatkowe treści odnoszące się do życia parafii. Jeśli na przykład, kościół 
jest w budowie lub planowane są nowe inwestycje, warto pokazać parafia-
nom, jak zmienia się ich wspólnota – można to zrobić zarówno za pomocą 
artykułu, jak i galerii zdjęć – wylicza Bartosz kanka. Warto dodawać również 
relacje z koncertów, festynów, wspólnych wyjazdów – takie informacje czę-
sto przyciągną młodzież, która może odkryć nową formę rozrywki dla siebie. 
Warto zadbać również o artykuły tematyczne – dotyczące modlitwy, obrzę-
dów, świętych. Radosław Wyrębiak dodaje, że warto rozejrzeć się wśród pa-
rafian – w każdej wspólnocie znajdą się ludzie z pasją, którzy chętnie podzie-
lą się swoją wiedzą i napiszą artykuł na ciekawy temat. Ważnym jest, że iSP, 
stworzony przez naszą firmę, zapewnia nielimitowaną ilość podstron i ar-
tykułów, tak by każda parafia mogła ich zamieścić tyle, ile uzna za potrzeb-
ne. całość jest właściwie uporządkowana i zarchiwizowana.

STRONY-PARAFIALNE.PL
teraz mamy już piękną i funkcjonalną stronę, uzupełnioną taką treścią, 
o jakiej marzyliśmy. Jednak czy skorzystanie z usług oferowanych przez 
markę strony-parafialne.pl nie jest rozwiązaniem zbyt drogim? Z odpo-
wiedzą spieszy Bartosz kanka – oczywiście, zawsze można znaleźć tań-
sze rozwiązanie. Pojawia się jednak pytanie – czy będzie ono co najmniej 
równie skuteczne? Wydaje nam się, że niektóre rzeczy, takie jak strona in-
ternetowa, warto poświęcić profesjonalistom. Proszę pamiętać, że osoby 
zarządzające stroną mogą stale kontrolować naszą pracę i przesyłać nam 
cenne sugestie, które staramy się uwzględniać w budowie strony interne-
towej oraz naszego systemu. tym, co wyróżnia naszą firmę jest doświad-
czenie w branży kościelnej, rzetelność, możliwość dowolnej konfigura-
cji treści swojej strony oraz zapewnienie wsparcia technicznego i mery-
torycznego przez cały okres obowiązywania umowy.

ZAUFANIE
Doskonale wiemy, że niełatwo jest zaufać nieznanej firmie i poświęcić jej 
realizację tak istotnego projektu, jakim jest parafialna strona internetowa 
– dodaje na koniec Radosław Wyrębiak. Sami jesteśmy osobami wierzący-
mi, które od dziecka są blisko związane ze swoimi wspólnotami parafial-
nymi, obaj studiowaliśmy także teologię. Również my doświadczyliśmy 
tego, że zawsze znajdą się osoby, które będą chciały wykorzystać zaufa-
nie osób wierzących i dorobić się ich kosztem. Zapewniamy, że wszelkie 
działa podejmowane przez naszą firmę są zgodne z nauczaniem kościo-
ła katolickiego i będą służyły wyłącznie dobru parafii i wspólnoty kościo-
ła. Budowa stron internetowych i ich modernizacja, to dla nas nie tylko 
praca, ale i wielka pasja, którą chcemy się dzielić z innymi ludźmi. to tak-
że nasze powołanie, które chcemy realizować każdego dnia.

Gościem wydania byli Bartosz Kanka i Radosław Wyrębiak 
– założyciele firmy Grupa Print Graphics, która jest twórcą 
i właścicielem marki strony-parafialne.pl

www.elzbieta.gdansk.pl www.archikatedraoliwa.pl
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Msza święta w zwykły dzień i rzędy pustych ławek. Dla wielu duszpaste-
rzy to znajomy widok. Można pomyśleć – znak czasu, powszechny pęd 
za „sukcesem”, albo porażka duszpasterska. Może jednak nasi parafianie 
poprzez swoją nieobecność mówią nam te same słowa, które usłyszał 
już św. Paweł na Areopagu: „ Posłuchamy cię o tym innym razem”. Skoro 
wielki Apostoł maił ten sam problem, czy można cokolwiek z tym zrobić? 
Wraz z kolejną epoką zmienia się miejsce nauczania. W starożytności były 
to rynki miast, w nowożytności ambony, obecnie przechodzimy do wir-
tualnej rzeczywistości. najlepszym przykładem są dzieci, które coraz czę-
ściej zanim nauczą się czytać i pisać umieją już posługiwać się smartfo-
nem, komputerem czy tabletem. Począwszy od ojca św. Pawła Vi, kolej-
ni papieże, publikowali orędzia na światowe dni komunikacji społecznej, 
podkreślając w nich potrzebę wychodzenia do ludzi. niezwykle istotne 
są słowa ojca św. Jana Pawła ii o tym, aby wykorzystać wszelkie dostęp-
ne media do głoszenia Ewangelii. Wielu duszpasterzy wydaje gazetkę pa-
rafialną, wykorzystuje ambonę lub tablicę ogłoszeń aby docierać z infor-
macjami do parafian. Bardzo dobrze. Pismo święte przytacza jednak ob-
raz Dobrego Pasterza, który pozostawia stado i idzie w poszukiwaniu za-
ginionej owcy. Jak wkroczyć do wirtualnej rzeczywistości z Dobrą nowi-
ną? Jest wiele sposobów, mniej lub bardziej skutecznych. My zajmiemy 
się jednym z nich, na przykładzie rozwiązania proponowanego przez 
firmę tat Electronic. omawiana Aplikacja to narzędzie obejmujące całe 
spektrum możliwości od zarządzania mediami w kościele aż do live tV. 
Pamiętajmy jednak, że aplikacja nie jest panaceum na „puste ławki”, jest 
jednak bardzo pomocnym narzędziem w nowoczesnej ewangelizacji. 

Zacznijmy jednak – od wisienki na torcie: LIVE TV. 
Rozwiązanie, które kryje się pod tym hasłem, jest bardzo ciekawą funk-
cjonalnością. umożliwia bowiem transmitowanie mszy świętej bezpo-
średnio po kliknięciu jednego przycisku. Media strumieniowe, bo o nich 
mowa, to technika dostarczania informacji multimedialnej. najpopular-
niejsze media strumieniowe opierają się na transmisji skompresowanych 
danych multimedialnych poprzez internet. ogólnie rzecz biorąc wyróżnia 
się dwa rodzaje dostępu do mediów strumieniowych: na żywo (ang. 

„Posłuchamy cię o tym innym razem” 
Dz 17, 32

live) – transmitowane są dane, które od razu docierają do wszystkich użyt-
kowników, z najbardziej odległych miejsc na świecie, (np. transmisja kon-
certu na żywo), oraz „na życzenie”– serwer ma bazę zarejestrowanych da-
nych multimedialnych. każdy użytkownik, wybiera sobie, który pokaz mul-
timedialny od jakiego momentu chce oglądać. Przykładem może być tu-
taj wypożyczalnia filmów, w której wybieramy sobie jeden z nich i ogląda-
my go przez internet. W naszym przypadku obraz i dźwięk z kościoła 
rozchodzi się za pośrednictwem Internetu do wszystkich użytkow-
ników naszej strony internetowej. Dodatkowo każdy kościół posiada 
swoje indywidualne konto chronione specjalnymi prawami, zabezpiecza-
jąc parafię przed powielaniem materiału. Po emisji live, nagranie jest na-
dal przechowywane w internecie i istnieje możliwość jego późniejszego 
obejrzenia, przez cały czas jest także zabezpieczone przed niewłaściwym 
wykorzystywaniem. Możemy również zaplanować późniejszą emisję. Wie-
lu współczesnych, zapracowanych ludzi, znajduje „czas dla siebie” dopiero 
nocą. Przy proponowanym rozwiązaniu, sami możemy zaplanować czas 
kolejnych emisji, także z dużym wyprzedzeniem. Pojawią się pewnie zarzu-
ty, że poprzez tV online ludzie przestaną chodzić do kościołów. Podobnie 
było w latach 80 tych kiedy podejmowano decyzję o transmisji mszy św. 
przez radio i tV. niektórzy mówili wtedy, że to odciągnie ludzi od fizyczne-
go uczestnictwa we mszy świętej. Jak wiemy tak się nie stało. omawiany 
moduł aplikacji pozwoli dotrzeć do samotnych, opuszczonych, chorych, 
emigrantów, czy poszukujących lub „zagubionych”. Możemy nie tylko po-
zwolić im na uczestnictwo we mszy świętej czy w nabożeństwie. czasem 
nasza świątynia gości wyjątkowe osobistości lub odbywa się w niej wy-
stęp chóru, koncert kolęd, jasełka, adoracja, misterium męki Pańskiej czy 
wiele innych wydarzeń, które byłoby warto transmitować „na cały świat”.

RADIO
Aplikacje firmy tat Electronik umożliwią nam także założenie własnego 
radia internetowego – chociażby do transmisji audio mszy świętych. Za-
równo Radio jaki i live tV są dostępne z każdego zakątka świata, przez 
co wierni mogą uczestniczyć w życiu „swojego kościoła” z każdego miej-
sca na ziemi, także tam, gdzie wyjechali za pracą, gdzie mają dostęp 
do internetu, ale już nie koniecznie do mszy świętej, czy praktyk religij-
nych. Wśród naszych parafian jest też zapewne wielu chorych, którym 
stan zdrowia nie pozwala na fizyczne uczestniczenie we mszy świętej. 

Ograniczony dostęp
omawiana aplikacja umożliwia nadawanie kompetencji. W bardzo wielu 
przypadkach, bezgraniczne zaufanie do pracowników, powinno podle-
gać weryfikacji, a najlepiej delegacji zadań. Aby to osiągnąć programiści 
tat przygotowali szereg rozwiązań. Jednym z nich jest nadawanie kom-
petencji. Dzięki temu możemy zezwolić różnym użytkownikom na do-
stęp do różnych funkcjonalności, (tak aby np. organista miał dostęp tyl-

ko do zarządzania pieśniami, tworzenia pokazów używanych podczas 
mszy św., a nie miał dostępu do zarządzania oświetleniem czy urucha-
miania transmisji liVE, itd.)

Oprawa multimedialna
kolejną niezwykle cenną z praktycznego punktu widzenia zaletą systemu 
jest „oprawa multimedialna mszy świętej” z możliwościami tworzenia „go-
towych zestawów” do pokazów podczas mszy św., zawierających zdję-
cia, video, teksty. W zależności od grupy (msza święta z udziałem dzieci 
lub starszych), możemy w zasadzie dowolnie zmieniać wielkość, rodzaj 
czy kolor liter – dostosowując go do obecnej grupy. 

Zarządzanie zawartością 
W bardzo prosty sposób możemy edytować treść, dodając nowe zdję-
cia, filmy, pieśni (poziom administracyjny umożliwia edycję z każdego 
urządzenia i dowolnego miejsca na ziemi). Możemy sami tworzyć nowe 
kontenty na potrzeby naszej parafii lub edytować istniejące np. napisanie 
ogłoszeń parafialnych, edycja pieśni, wpisywanie nowych.

Administracja Kościołem 
Rozwiązania firmy tat Electronik oprócz wymienionych wyżej 
funkcjonalności pozwolą nam także w prosty i szybki sposób za-

rządzać podstawowymi elementami związanymi z naszą świąty-
nią. tak np. możemy intuicyjnie sterować oświetleniem, dzwo-
nami, ogrzewaniem, elektronicznymi organami i wieloma inny-
mi sprawnościami, które zwykle wymagają udziału osób trzecich. 
Przez cały czas, na urządzeniu mobilnym, mamy dostęp do obra-
zu z zainstalowanych kamer. System zapewnia przypisanie usta-
wień, dzięki czemu w przypadku np. przerwy w zasilaniu, wracają 
one do właściwego stanu.

Oszczędności 
Wszystko zarządzane jest bezprzewodowo i może działać na ist-
niejącym sprzęcie, na telewizorach czy rzutnikach, bez konieczno-
ści zmiany starego sprzętu na nowy. Aby system był kompatybilny 
z najnowszymi osiągnięciami techniki, cały czas jest rozwijany. Do-
dawane są kolejne funkcjonalności, a dotychczasowi użytkownicy 
mają stały dostęp do aktualizacji. Ponieważ system jest modułowy, 
nie ma konieczności jednorazowej instalacji wszystkich funkcjonal-
ności. ktoś chce spróbować z radiem, ktoś inny z tV jeszcze inna pa-
rafia potrzebuje estetycznej oprawy mszy świętych. co ważne za-
instalowaną funkcjonalność można wzbogacać i rozwijać o kolej-
ne moduły w zależności od efektów jakie przyniosą już wprowa-
dzone udogodnienia.
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Jak ćwiczyć przemowę?
Anna	Zakrzewska	
logopeda medialny, dziennikarka telewizyjna 

W życiu każdego człowieka pojawia się lęk, niepokój – przed przyszło-
ścią, egzaminem, pracą, zmianą, śmiercią i... przed wystąpieniem publicz-
nym. Jak wskazują niektóre opracowania, strach spowodowany koniecz-
nością wystąpienia publicznego, plasuje się na drugim miejscu całej li-
sty lęków. Może się z nim wiązać poczucie onieśmielenia, zagrożenia, za-
żenowania i upokorzenia, ale też ryzyko związane z poczuciem własnej 
wartości. Dlatego oDWAGA to klucz, który warto rozumieć jako opano-
wanie lęku lub opieranie się jemu – z przygotowaniem, rozsądkiem i po-
kojem w sercu. Podejmowanie ryzyka – wyzwania, jakim jest wystąpie-
nie publiczne, może nieść wiele korzyści – łamać bezbronność, budo-
wać pewność siebie i wzbudzać szacunek. świadomość panowania nad 
uwagą słuchaczy, to jak pokonanie rowerem pustyni i dotarcie do oazy.
nie jest tajemnicą, że trudno jest sprostać wymaganiom odbiorców. Ab-
solutnie nie wystarczy zasugerować: stań przed audytorium, pamiętaj 
co należy powiedzieć, mów interesująco i patrz na słuchaczy podczas 
wygłaszania przemowy. trudno jest udzielać jednakowej rady wszystkim. 
nasuwa się jednak pierwsza – niekiedy najtrudniejsza do zrealizowania 
sprawa – w momencie, gdy stajesz oko w oko ze słuchającym cię tłumem 
– pamiętaj, że wszystko zależy od ciebie, a wszelkie opinie są nieważne 
– to ty ze swoim przygotowaniem masz czuć, że dałeś z siebie wszystko. 

Budowa więzi
Skuteczne komunikowanie jest zbiorem rozwijanych i dostosowywanych 
do sytuacji umiejętności, a dodatkowo powinno być poprzedzone so-
lidnym fundamentem – zbudowaniem więzi ze słuchaczami. Może za-
skakującym, ale jednocześnie bardzo potrzebnym ćwiczeniem jest pró-
ba słuchania. Dla przykładu, jeśli nie ma możliwości nagrania się, moż-
na stanąć lub usiąść przed lustrem i mimicznie udawać słuchacza: zaan-
gażowanego, nudzącego się, zniechęconego, zaskoczonego, itd. Mimi-
ka odbiorcy stanowi klarowną informację zwrotną. Jeden ze spo-
sobów pracy nad przemową to wejście w odczucia audytorium – czy 
ja, jako odbiorca, dałbym radę z zaciekawieniem słuchać swojego prze-
mówienia- zawsze z pokorą? niekiedy takie stanięcie w prawdzie zabo-
li – i to jest fundament do rozpoczęcia pracy, najlepiej w asyście osoby, 
która będzie potrafiła konstruktywnie doradzić. 

Przekaz
Po przejściu przez etap ćwiczeń mimiki odbiorcy warto rozpocząć pra-
cę nad mimiką i gestykulacją nadawcy – ćwiczyć np. różne ruchy rąk po-
wtarzając tę samą frazę. Można odkryć różne oblicza samego siebie – nie 
można ich się bać, raczej należy je wykorzystać. W każdym człowieku 
kryje się cząstka aktorska, którą warto wydobyć. Do wypracowanej mi-
miki i gestykulacji dodajmy jeszcze odpowiednią mowę ciała, zadba-
ny ubiór i higienę osobistą, aby uzyskać pełen zakres części składowych 

kanału wzrokowego. Robimy więc na odbiorcy pożądane wrażenie. Wra-
żenie jednak to nie wszystko.

Wymowa
Pozostaje jeszcze obszar kanału akustycznego – jest on trudniejszy do wy-
pracowania – wymaga większego zaangażowania, niż pójście do sklepu 
po odpowiednie ubranie, czy zadbanie o higienę. Gestów można się dość 
szybko nauczyć, natomiast prozodia jest wymagająca czasowo – niedo-
pracowany głos, nieprzekonujące słowa, frazy, zdania mogą zdra-
dzić, zaprzepaścić cały sens wypowiedzi. 

Praktyka
Bardzo dobrym ćwiczeniem jest czytanie na głos ok. 15 min. dziennie. Moż-
na wybierać różne teksty. Wartościowym ćwiczeniem jest też czytanie wy-
branego tekstu kilkukrotnie, w różny sposób. Dobra praca z tekstem ćwi-
czy głos, artykulację, cechy prozodyczne, dykcję i ortofonię. Można wyzna-
czyć sobie za cel ćwiczeń czytanie w taki sposób, jakby się mówiło. czyta-
nie warto poprzedzić rozgrzewką oddechową i głosową. oddechowa po-
winna być połączona z rozluźnieniem narządów mowy i całego ciała – np. 
wykonujemy krążenia głową, podnosimy ramiona i energicznie opusz-
czamy, strzepujemy dłonie, ziewamy, kilkukrotnie wdychamy powie-
trze nosem, napinamy przeponę i wydychamy powietrze ustami. Ćwi-
czenia głosowe można wykonywać w pozycji stojącej lub siedzącej. Mniej 

Pracownia Ludwisarska 
Jana Felczyńskiego

ul. Słowackiego 46/1, 
37-700 Przemyśl

+48 790 531 500 
+48 791 814 009 

+48 16 678 73 26 

Jako jedyni w Polsce poddajemy się 
badaniom kampanologicz nym

ZŁOTY MEDAL TARGÓW SACROEXPO 2014
za połącz enie kunsztu polskiego ludwisarst wa z nowatorskimi rozwiąza-

niami technologicz nymi w zakresie akust yki i automatyki dzwonów

www.janfelczynski.com
biuro@janfelczynski.com

info@janfelczynski.com Dzwony kościelne
kompleksowe rozwiązania wieżowe

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
gwarantowana prz ez nowy szablon serii ROYAL BELLS

Bezpłatne konsultacje i dobór 
dzwonów bezpośrednio 

na parafi i

reklama

fo
t. 

ks
. P

aw
eł 

Pa
te

re
k

fo
t. 

 ho
tb

lac
k



46 47

Extra Ecclesia 5/2014 | MEDiA SZtukA RoZRYWkA Extra Ecclesia 5/2014

nieprawidłowości (czy złych przyzwyczajeń) można zaobserwować w po-
stawie stojącej, zatem do samodzielnych ćwiczeń jest bardziej polecana 
– bierzemy np. szybki wdech nosem, przytrzymujemy powietrze napina-
jąc jednocześnie przeponę i wypuszczając powoli powietrze wypowiada-
my po kolei głoski a, e, i, o, u (z dbałością o zachowanie zdrowia strun gło-
sowych) najpierw łącznie: 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
eeeeeeeeeeeeeeeeeee
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
oooooooooooooooooo
uuuuuuuuuuuuuuuuuu,
następnie z przerwami, pracując przeponą:
a  a  a  a  a...
e  e  e  e  e...
i  i  i  i  i  i...
o  o  o  o  o...
u  u  u  u  u...
Potem można łączyć głoski w sylaby:
ma..mo..me..mi..mu..itd.
Przed, w trakcie oraz na zakończenie treningu należy pamiętać o rozluź-
nianiu narządu mowy. Ćwiczenia mogą niektórym wydawać się zabawne, 
ale naprawdę się opłacają. Już po kilku dniach systematycznych, świado-
mych ćwiczeń można zauważyć zmianę jakościową podczas wypowiada-
nia się. Warto znaleźć czas na pracę nad głosem, bo efekty wypracowa-
nej przemowy przynoszą satysfakcję i skuteczność, a oprócz tego są do-
brym pokarmem zdrowej ambicji, potrzebującej paliwa do dalszej pracy.

Prenumerata roczna tylko 42 zł
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Sercanie przybyli do Polski w 1928 r., natomiast prowincja zakonna zo-
stała utworzona w 1947 r. i liczy obecnie prawie trzystu zakonników. 
nasi najstarsi księża i bracia rozpoczęli trudną i ofiarną pracę, aby dzie-
ło założyciela sługi Bożego o. leona Dehona mogło się rozwijać i ubo-
gacać kościół polski.
Przez dziesiątki lat dzieło to było i jest pielęgnowane przez kolejne sercań-
skie pokolenia. Jednocześnie Sercanie z Polski rozpoczęli prace w innych 
krajach świata. obecnie Sercanie pracują na misjach w kongo, Republi-
ce Południowej Afryki, indonezji, indiach, kamerunie, na Filipinach, pro-
wadzą duszpasterstwo we Finlandii, Austrii, chorwacji, Szwajcarii, Fran-
cji, niemczech, Słowacji, Białorusi, w Mołdawii i na ukrainie.
Jeżeli chodzi o Polskę, to Sercanie głoszą misje i rekolekcje, prowadzą pa-
rafie, pracują na uczelniach katolickich, posiadają własne wydawnictwo, 
prowadzą duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców, prowadzą 
dzieła socjalne przy parafiach i niektórych domach zakonnych. Jako Zgro-
madzenie jesteśmy otwarci na „wyzwania” kościoła w Polsce i powierzo-
ne nam zadania staramy się dobrze wypełniać, realizując nasz charyzmat.
naszym szczególnym zadaniem jest rozszerzanie i pogłębianie wśród 
wiernych kultu Bożego Serca. Dzieje się to na płaszczyźnie duchowej, 
zakonnej oraz przez wskazane wyżej liczne dzieła apostolskie. Głoszenie 

Zgromadzenie Księży 
Najświętszego Serca Jezusowego

nieskończonej miłości Boga, objawionej w tajemnicy otwartego Serca 
Jezusowego, jest – jak wierzymy – ważnym wkładem Sercanów w życie 
kościoła w Polsce i również w życie społeczeństwa.
charyzmat naszego Założyciela, księdza Jana leona Dehona rozwijał się 
w dwóch kierunkach i miał podwójny wymiar: mistyczny i społeczny. 
Mistyczny wyrażał się głębokim nabożeństwem do Serca Jezusowego, 
z podkreśleniem potrzeby wynagrodzenia za grzechy oziębłości, obojęt-
ności i niewdzięczności wielu ludzi: świeckich i duchownych. Wynagro-
dzenie winno dokonywać się przez głęboką miłość do Serca Pana Jezu-
sa, zjednoczenie w Jego postawie ofiary i życie nią każdego dnia, a tak-
że codzienną adorację najśw. Sakramentu. 
Drugi kierunek – społeczny – to praca nad budowaniem królestwa Bo-
żego Serca wśród osób Bogu poświęconych, robotników, przedsię-
biorców, poszkodowanych, cierpiących i potrzebujących duchowego 
wsparcia, a więc w licznych warstwach społecznych, do których posy-
łają nas przełożeni.
Zgromadzenie nasze towarzyszy także ludziom świeckim, przyczyniając 
się do pogłębiania ich życia duchowego. takim specjalnym polem pracy 
jest Ruch Młodzieży Sercańskiej i Sercańska Wspólnota świeckich. ludzie 
świeccy (młodzież i starsi) żyjący duchem Zgromadzenia, winni stawać 
się w świecie prorokami miłości i sługami pojednania na wzór o. Deho-
na. Mają oni starać się rozwijać ducha modlitwy oraz cenić praktyki du-
chowe właściwe czcicielom Bożego Serca: pobożne przeżywanie pierw-
szych piątków miesiąca, odprawianie godziny świętej, adoracja najświęt-
szego Sakramentu.
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To już trzecie wydanie modlitewnika Do Ciebie Ojcze, popra-
wione i uzupełnione o nowe treści. Są w nim nie tylko pod-
stawowe modlitwy codzienne i okolicznościowe oraz liturgia 
godzin, ale także bogaty wybór nowenn, litanii, nabożeństw 
i odpustów. Modlitwy te ułatwią kontakt z Bogiem Ojcem tym, 
którzy z powodu choroby i wieku nie mogą uczestniczyć w na-
bożeństwach odprawianych w kościołach. Ponadto zamieszczone 
zostały obrzędy sakramentów: chrztu, Eucharystii i pojednania 
oraz namaszczenia chorych, jako pomoc dla wiernych uczest-
niczących w liturgii Kościoła or az w osobistym przyjmowaniu 
sakramentów. W modlitewniku jest również bogaty wybór pieśni 
na wszystkie okresy liturgiczne.
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O wiele więcej pieśni znajdą Państwo w śpiewniku Do Ciebie 
Ojcze. Publikacja ta, stanowiąca całość z modlitewnikiem Do 
Ciebie Ojcze, wydana jest w myślą o organistach, scholach, chó-
rach, osobach należących do zespołów muzycznych, pobożnych 
wiernych, a więc skierowana jest do wszystkich, którzy śpiewem 
chcą dziękować Ojcu za Jego miłość. 

Obydwie pozycje są wydane w pięknej szacie graficznej 
i w poręcznym formacie, a co najważniejsze są bardzo czytel-
ne – czcionka w nich jest duża, dostosowana do potrzeb osób 
starszych, ułatwiająca modlitewny kontakt z Bogiem.
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Ewangelia na każdy dzień
najbezpieczniej spożywać Ewangelię kroplami jak drogocenny lek. Ma ona moc uleczenia i moc mobili-
zowania wszystkich sił człowieka. Właściwy przepis dotyczący lektury Ewangelii to jedna jej kropla na łyż-
kę „cukru” lub „wody”, czyli sytuacji, w której ją czytamy. Jedna kropla Ewangelii dziennie wystarczy do du-
chowego wzrostu, byle tylko była spożywana systematycznie i świadomie wchłonięta przez przyjmują-
cego. tekst, który oddaję w ręce czytelnika, to zestaw ewangelicznych kropli. należy codziennie się za-
trzymać tylko nad jedną z nich, by dostrzec bliskość ewangelicznego świata z naszą rzeczywistością. 
Autor
Papież Franciszek prosi, by Pismo święte było w każdej rodzinie. i nie chodzi o to, żeby leżało ono tylko na pół-
ce, ale by „Słowem karmić się w rodzinie każdego dnia”. Ewangeliczne krople to odpowiedź na ten apel. książ-
ka zawiera pełne teksty Ewangelii na każdy dzień roku liturgicznego oraz komentarz cenionego autora ks. prof. 
Edwarda Stańka. tej znakomitej książki nie należy czytać w całości. Pięć minut dziennie, jeden fragment – wy-
starczy tyle i już nikt nie zarzuci nam, katolikom, że nie czytamy i nie znamy Ewangelii.

Ojciec Pio. Życie pełne modlitwy, cierpienia i miłości
Pierwszy na polskim rynku tak monumentalny i kompletny album o jednym z najpopularniejszych świętych ko-
ścioła. Bogaty w treść i niezliczoną liczbę znakomitych, często nieznanych dotąd fotografii. Znakomita synteza 
i zwieńczenie dotychczasowych publikacji, materiałów zdjęciowych i wiedzy o świętym z Pietralciny. Przez 400 
stron autorzy prowadzą nas przez życie ojca Pio; od małej izdebki przy Vico Storto Valle w Pietralcinie do San 
Giovani Rotondo. Zdjęcia i obszerny tekst uzupełniają starannie dobrane i wyróżnione w układzie graficznym 
cytaty słów ojca Pio. Pierwszy z nich dotyczy spełnionego już proroctwa i brzmi:

 „Po śmierci będzie o mnie głośniej niż za życia...”
 „Zwieńczenie dotychczasowej literatury zarówno z punktu widzenia treści, jak i ze względu na wspaniałą szatę 

graficzną. uderza w tym dziele idealna zgodność tekstu z niezwykle licznymi i poruszającymi zdjęciami mu to-
warzyszącymi czy raczej go dopełniającymi...”
kard. Fiorenzo Angelini

Ilustrowana księga cudów
ten imponujący album pomyślano jako niezwykły katalog najbardziej spektakularnych i pięknych dowodów 
na przenikanie Bożej cudowności w nasz ludzki świat. książka z pewnością mile zaskoczy wielością i różnorod-
nością poruszanych tematów, a przedstawione w niej fotografie cudów, które nie sposób racjonalnie wytłuma-
czyć, świetnie obrazują, w jak pięknym i tajemniczym świecie żyjemy. idealna jako prezent, który chcielibyśmy 
ofiarować nie tylko tym, którym brakuje wiary, ale także wszystkim, z którymi chcemy podzielić się zachwytem 
nad wielkością Boga.

Śladami Drogi Krzyżowej - Sprawdziany na drogi krzyżowe
Podczas tegorocznych dróg krzyżowych zapoznacie się z polskimi relikwiami  Męki Pańskiej, cudami słynącą Pietą 
ze Skulska, Golgotą w licheniu oraz Misterium Męki Pańskiej w kalwarii Zebrzydowskiej. to pozwoli wam jeszcze 
lepiej zrozumieć, czego Jezus dla nas dokonał.
na nabożeństwo drogi krzyżowej otrzymywać będziecie naklejki, które wraz z książeczką stanowić będą wyjątko-
wą pamiątkę.

Nowosci Wydawnictwa Rafael 
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