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W DOBRYCH ZAWODACH WYSTĄPIŁEM, BIEG UKOŃCZYŁEM, WIARY USTRZEGŁEM
Sylwia Jaśkowiec (ur. 1986) biegaczka narciarska, dwukrotna młodzieżowa mistrzyni świata, trzykrotna
indywidualna mistrzyni Polski. Mimo
wypadku, którego doznała w 2010
roku, nie poddała się. Po długiej i intensywnej rehabilitacji „z wielką determinacją wraca do sportu i swojego
poprzedniego poziomu”, jak napisała
o niej Justyna Kowalczyk na swoim
blogu.
Zaledwie rok po wypadku, w 2011
roku wzięła udział w Mount Everest
Marathon w Himalajach i z czasem 5
godzin 34 minut i 6 sekund ustanowiła rekord trasy w kategorii zawodników zagranicznych. 22 lutego 2015
roku w sprincie drużynowym w parze
z Justyną Kowalczyk zdobyła brązowy medal mistrzostw świata. Był to
pierwszy medal polskiej drużyny w
historii polskich biegów narciarskich.
Sylwia Jaśkowiec nie ukrywa, że rywalizacja w narciarstwie klasycznym,
to nie są jedyne ważne zawody w
których uczestniczy w życiu. Bardzo
istotna jest dla niej wiara w Boga i
„bieg” ku zbawieniu oraz świętości.
W wypowiedzi dla serwisu sportowefakty.pl deklarowała: „Nie ukrywam
tego, jestem tylko narzędziem w rękach Najwyższego”
wywiad z Sylwią Jaśkowiec na str. 3

fot. Alexei Sotskow

MARSZ SOLIDARNYCH Z ŻYCIEM
Przemysław Maksym

„Solidarni z życiem” – tak brzmi hasło tegorocznego Marszu Świętości Życia, który 19 kwietnia przejdzie ulicami
Warszawy. W czasie marszu, pod kolumną Zygmunta, będzie można przekazać pieluchy i pampersy dla domu samotnej matki.
Marsz odbędzie się już po raz dziesiąty. Jak wyjaśniają organizatorzy, jest
on demonstracją w obronie prawa
do życia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest on narodzony,
czy nie. Po raz pierwszy marsz odbył
się 25 marca 2006 r. z inicjatywy Lidii Klempis z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przy współpracy
z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Warszawskiej. W następnych latach w organizację marszu włączyli się m.in. studenci ze wspólnoty
„Woda Życia”, a także Rycerze Jana
Pawła II. Uczestnicy publicznie opowiadają się po stronie życia, a także
wyrażają swoją radość z posiadania
rodziny i dzieci.
Jan Paweł II wymyślił hasło
Nazwa marszu nawiązuje do Dnia
Świętości Życia, obchodzonego 25

marca, w Zwiastowanie Pańskie, które Kościół w Polsce ustanowił w odpowiedzi na apel papieża Jana Pawła
II zawarty w encyklice Evangelium
Vitae z 1995 r.
W ubiegłym roku kilka tysięcy uczestników przemaszerowało ulicami
stolicy pod hasłem „Dzieci są super”.
Tegoroczne hasło nawiązuje do słów
św. Jana Pawła II, wypowiedzianych
w czasie homilii w Kaliszu w 1997 r.
– Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie
solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez
względu na przekonania religijne.
Do wszystkich ludzi, nie wyłączając
nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: „naród,
który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”.

Chcą powiedzieć o świętości życia
– Marsz skierowany jest do wszystkich, którym zależy na życiu, którzy
wiedzą, w czym tkwi jego wartość:
do młodych, do starszych osób.
W marszu wezmą udział ci, którzy są
solidarni z życiem, którzy miłują życie
od narodzin do naturalnej śmierci,
którzy kochają papieża Jana Pawła II,
którym nie jest obce jego nauczanie
na temat życia i świętości, którzy są
przeciw aborcji – mówi w rozmowie
z „Niecodziennikiem” Piotr Grudkowski, rzecznik prasowy marszu.
– Życie jest święte, bo jest darem
Pana Boga dla nas, i to właśnie chcemy powiedzieć w czasie marszu –
stwierdził ks. kard. Kazimierz Nycz,
metropolita warszawski, zachęcając
do wzięcia udziału. – Jest to bardzo
ważne wydarzenie w życiu naszego
Kościoła, w życiu również i naszej die-

cezji, wydarzenie, które przypomina,
że życie ludzkie jest nieporównywalne z życiem żadnej innej istoty na
Ziemi – powiedział z kolei abp Henryk Hoser, pasterz diecezji warszawsko-praskiej. – Tylko człowiek nosi
w sobie obraz Boży, tylko człowiek
ma w sobie tchnienie nieśmiertelności i tylko człowiek jest przeznaczony
do życia wiecznego, a zatem idąc tą
drogą świętości życia, jesteśmy równocześnie jego świadkami i obrońcami – dodał. Obydwaj duchowni objęli
patronatem honorowym tegoroczny
marsz.
Z pampersami pod Zygmuntem
Marsz rozpocznie się mszą świętą
o 12.30 zarówno w katedrze warszawskiej, jak i katedrze warszawsko-praskiej. Uczestnicy wyjdą następnie w kierunku placu Zamkowego.

O godz. 14 marsz wyruszy z placu do
bazyliki św. Krzyża, w której odbędzie
się koncert zespołu „Moja Rodzina”. –
W tym roku spodziewam się od 8 do
10 tys. uczestników. Z roku na rok jest
nas wszystkich coraz więcej – mówi
Piotr Grudkowski. O godz. 13 przy Kolumnie Zygmunta rozpocznie się też
happening „Pielucha dla malucha”.
Organizatorzy marszu będą zbierać
pieluchy, mleko dla niemowląt i kosmetyki dla Domu Samotnej Matki w Chyliczkach. – Zachęcamy do
licznego udziału, przyjdźcie całymi
rodzinami, świętujmy razem miłość
i solidarność dla życia! Nasz Dobry
Bóg miłuje nasze życie, a także życie
malutkich i dużych bliźnich, które jest
zagrożone – zaprasza rzecznik marszu.
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Zbigniew Kaliszuk
Wiele osób, w tym także niemała
część katolików, uważa, że Kościół
nie powinien podejmować się tematyki światopoglądowej. Ludzie mają
różne poglądy i po co niektórych do
siebie zrażać – myślimy sobie. Zamiast tego Kościół powinien skoncentrować się wyłącznie na głoszeniu Bożej Miłości i miłosierdzia. Jest
to jednak błędne myślenie. Zajmowanie się sprawami światopoglądowymi powinno być wręcz obowiązkiem każdego chrześcijanina. Są ku
temu co najmniej dwie przesłanki: z
jednej strony troska o ludzi błądzących, z drugiej strony troska o ludzi
krzywdzonych, o naszych bliskich i
nas samych.
Miłość, której uczy nas Jezus, nie polega na bezkrytycznym uwielbieniu
innych ludzi, niezależnie od tego, co
oni robią. Miłość oznacza pragnienie
tego, aby druga osoba doświadczała prawdziwego szczęścia, które
można osiągać tylko wzrastając ku
dobru oraz tego by na koniec życia
została zbawiona. Jeśli przymykamy oczy na błędy popełniane przez
naszych bliźnich, milczymy wobec
ich grzechów, to utwierdzamy ich w
niewłaściwych zachowaniach, a co
za tym idzie odciągamy ich od szczę-

ścia doczesnego i wiecznego..
Podejmowanie kwestii dotyczących
moralności powinno wynikać nie
tylko z miłości do ludzi błądzących,
ale także z miłości do ludzi krzywdzonych. Jeśli w wyniku aborcji, czy
in-vitro giną konkretni ludzie, to nie
możemy milczeć. Przypominałoby
to bowiem sytuację, w której widząc, że na ulicy bity jest niewinny
człowiek, udawalibyśmy, że tego nie
dostrzegamy. Upominanie się o prawa i los innych ludzi jest wyrazem
największej miłości ze strony chrześcijan.
Aktywne angażowanie się w sprawy
światopoglądowe powinno wynikać
także z troski o nas samych i naszych
bliskich. W ostatnich latach środowiska lewicowo-liberalne zgodnie
z zasadą „Dorwiemy was przez wasze dzieci”, wyłożoną przez jednego
z ideologów rewolucji seksualnej,
Herberta Marcuse’a - skupiają się
w szczególności na formatowaniu
umysłów młodych ludzi. Jeśli będziemy jedynie biernie się temu
przyglądać, to wkrótce obudzimy się
w sytuacji takiej, jaka jest w Niemczech, gdzie już kilkuletnie dzieci zachęca się do masturbacji oraz przekonuje, że mogą dowolnie wybierać

płeć i orientację seksualną.
Podejmowanie się tematyki światopoglądowej jest obowiązkiem nie
tylko wszystkich osób sumienia,
ale też Kościoła instytucjonalnego.
Kto skuteczniej niż Kościół może
bronić dzieci (nienarodzone i urodzone) oraz dorosłych przed byciem skrzywdzonym? Kościół jako
instytucja dysponuje znacznie potężniejszym głosem niż jakakolwiek
indywidualna osoba, czy najbardziej
prężna organizacja świecka. Kościół
nie może mówić o miłości tylko w
teorii, ale powinien przede wszystkim głosić ją w praktyce.
W tym numerze „Niecodziennika”,
wydawanym z okazji Dnia Świętości Życia, poruszamy dwa tematy
światopoglądowe, które budziły
ostatnio szczególnie dużo emocji:
przedstawiamy co kryje się za nośnym hasłem „gender” i wyjaśniamy,
dlaczego Kościół przeciwstawiał się
tzw. konwencji przemocowej. Działalność na rzecz rodziny i życia to
jednak nie tylko niezwykle ważna
walka o dobre rozwiązania prawne,
ale przede wszystkim pomoc konkretnym, potrzebującym ludziom w
ich problemach. Dlatego przedstawiamy także pewien wycinek działalności charytatywnej podejmowanej przez Kościół. Kościół – wbrew
oskarżeniom o obojętność na los
Polaków – udziela pomocy, której
wartość rocznie sięga miliardów
złotych, dziesiątkom tysięcy osób.
Warto, abyśmy my także się w nią
angażowali!

Katolik i wybory
Zbigniew Kaliszuk

2015 rok upłynie pod znakiem wyborów. Już wkrótce wybierać będziemy
Prezydenta, a na jesieni czekają nas wybory parlamentarne. Interesowanie się
polityką i udział w wyborach jest moralnym obowiązkiem każdego chrześcijanina.
o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane
pod adresem ludzi wchodzących
w skład rządu, parlamentu, klasy
panującej czy partii politycznej, ani
dość rozpowszechniony pogląd, że
polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie
usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach
publicznych”
Papież uczulał nas na to, byśmy interesowali się sprawami publicznymi, gdyż świetnie orientował się w
tym, że politycy poprzez uchwalane
ustawy, decyzje personalne czy finansowe oraz szereg innych narzędzi mają zasadniczy wpływ na to,
na jakich wartościach opierają się
społeczeństwa oraz na życie bardzo konkretnych ludzi, choćby tych,
którzy mogą zostać uśmierceni w
wyniku aborcji, czy in-vitro. Udział w
wyborach parlamentarnych i oddanie głosu na ludzi sumienia jest więc
naszym moralnym obowiązkiem,
wyrazem największej troski o los naszych bliźnich.

Wartości często sprowadzane są
w politycznych dyskusjach do roli
„tematów zastępczych”. Ale czy „tematem zastępczym” może zostać
nazwane życie setek czy tysięcy ludzi albo regulacje dotyczące kształtu
rodziny oraz edukacji dzieci?
Jak rozpoznać, który kandydat na
prezydenta i która partia w wyborach do parlamentu są godne naszego głosu? Przy odrobinie wysiłku
bez problemu można znaleźć wypowiedzi polityków na poszczególne
tematy dotyczące moralności. Bardzo istotne są nie tylko deklaracje,
ale też konkretne uczynki, w szczególności głosowania dotyczące najważniejszych wartości. Polityk może
deklarować najróżniejsze rzeczy, ale
prawdziwy test na to, co sobą reprezentuje przechodzi dopiero wtedy
gdy ma wcisnąć przycisk „ZA” lub
„PRZECIW” konkretnej ustawie (lub
gdy przychodzi mu ją podpisać albo
zawetować – w przypadku Prezydenta).
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„W sytuacji, gdy z różnych stron wypowiadane są najbardziej sprzeczne
opinie i gdy wielu odrzuca zdrową
naukę o ludzkim życiu, zdajemy sobie
sprawę, że także do nas skierowana
jest usilna prośba, z jaką św. Paweł
zwracał się do Tymoteusza: „głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w
razie potrzeby] wykaż błąd, poucz,
podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” (2 Tm 4, 2)(...)

Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny,
aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Wszyscy razem musimy budować nową kulturę życia(...)
Nikt nie powinien czuć się wyłączony
z tej mobilizacji na rzecz nowej kultury życia: wszyscy mają do odegrania
ważną rolę.”
Jan Paweł II

X Marsz ŚwiętoŚci Życia

warszawa, 19 KwiEtNia 2015
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„Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed
wieloma trudnymi problemami
społecznymi, gospodarczymi, także
politycznymi. Trzeba je rozwiązywać
mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem
pozostaje sprawa ładu moralnego.
Ten ład jest fundamentem życia
każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!”
Jan Paweł II
Słowa, które Ojciec Święty wypowiedział w 1995 r. w Skoczowie, nie
straciły nic na aktualności. Dzisiaj,
w przededniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych, nabierają
one szczególnego znaczenia.
Wielu katolików jest zniechęconych polską polityką. Gubimy się
w natłoku różnych sprzecznych informacji, nie wiemy komu wierzyć,
nie podobają się nam ciągłe spory
i kłótnie. To wszystko nie zwalnia
nas jednak od zainteresowania wyborami. W adhortacji apostolskiej
Christifideles Laici Jan Paweł II pisał:
„Ani oskarżenia o karierowiczostwo,
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PROGRAM:
12.30 – Msze Św. (Katedra Warszawska i Katedra
Warszawsko-Praska)
13.30 – Wyjście (po Mszach Św. z Katedr w kierunku Placu
Zamkowego)
14.00 – Marsz z Placu Zamkowego rusza w kierunku Bazyliki
Św. Krzyża
14.45 – Koncert Zespołu „Moja Rodzina” w Bazylice Św. Krzyża
(www.mojarodzina.ayz.pl/word/)
(Happening na Placu Zamkowym w Warszawie od godz. 13.00)

• Marsz formujemy o 13.30 po Mszach Świętych o 12.30 w Katedrze św. Jana na Starym Mieście i św. Floriana na

Projekt: Piotr Zbigniew Rybicki / InicjatywaPraska.pl
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Bez pokory ginę

150. rocznic a urodzin św. urszuli Ledóchowskiej

nowość

▌Listy św. Urszuli ukazują młodą dziewczynę pociągniętą
miłością do Jezusa, żywą
osobę, nieskrępowaną usztywniającymi ściegami hagiografii.
Nawet najlepsza biografia nie
powie nam o świętych tak wiele jak ich własne słowa. Lektura
listów pokazuje, że świętość nie
jest daleka: będziemy zdumieni, jak „ludzcy” i bliscy nam –
naszym przeżyciom i doświadczeniom – są święci.

O Bogu, przypinanych łatkach, wytrwałej pracy, determinacji, podejmowaniu
ryzyka, a także o treningach narciarki biegowej i sporcie z Sylwią Jaśkowiec
rozmawia Monika Burczaniuk
Monika Burczaniuk: Kiedy czytam
historię Twojej kariery, nasuwa mi
się zdanie z drugiego listu św. Pawła do Koryntian: Moc w słabości się
doskonali.(por. 2 Kor 12, 10).
Sylwia Jaśkowiec: Tak, pokora się
udoskonala w obliczu ludzkiej słabości. Moc, o której pisał św. Paweł, ja
utożsamiam właśnie z pokorą - siłą,
która niejedno zło pokonała w ludzkim istnieniu. Modlę się o pokorę do
Boga, bo bez niej, przynajmniej ja,
ginę.

Jak przebiegała rehabilitacja? Co
dał Ci ten czas?
Było ciężko, gdyż trzeba było uczyć
się wszystkiego od początku. Nie
brakowało bólu, łez i nieprzespanych nocy. Jednakże, jak ucisk rodzi
cierpliwość, a ta z kolei wytrwałość tak po najtrudniejszych momentach
w rehabilitacji zajaśniała też nadzieja
na powrót do zdrowia i sportu. Ponadto ten czas był dla mnie cennym
doświadczeniem - nauki, zwłaszcza
pokory.

Cofnijmy się o kilka lat, jest 2010 r.
masz za sobą pierwsze młodzieżowe sukcesy w narciarstwie klasycznym. Ulegasz ciężkiemu wypadkowi…
Do wypadku doszło podczas treningu na nartorolkach. Sprzęt tego
typu, fakt, służy do poruszania się po
specjalnie przystosowanym do tego
terenie. Niestety, w okolicy mojego
zamieszkania takowych nie ma. Siłą
rzeczy byłam więc zmuszona do wykorzystania dróg lokalnych.
Tak się zdarzyło, że z tego treningu
nie wróciłam już o własnych siłach,
ale zostałam przewieziona karetką
do szpitala z licznymi obrażeniami
lewej kończyny od łokcia przez ramię
aż po łopatkę. Stało się to za sprawą
„lądowania” w rowie, by uniknąć kolizji z autobusem przy dużej prędkości podczas zjazdu w dół. Wypadek
był ciężki, jednak najważniejsze było
zarówno wtedy, jak i dziś, że żyję! Jak
usłyszałam diagnozę obrażeń - dla
mojej rodziny i dla mnie rozpoczęły
się prawdziwe zawody o nazwie „życie”.

Ludzie w takich sytuacjach często
przeżywają kryzysy wiary, nie miałaś pretensji do Boga?
Teraz mogę Mu tylko dziękować,
gdyż przez to doświadczenie prawdziwie zbliżył mnie do Siebie.
Czytałam, że wielu ludzi skreśliło
Cię jako zawodniczkę po tym wypadku, tylko rodzina bezwarunkowo Cię wspierała, jakie jest jej znaczenie w Twoim życiu?
Wiem, że na moją rodzinę zawsze
mogę liczyć. Wypadek tylko to potwierdził, że są ze mną na dobre i na
złe. Poza tym różne doświadczenia
spotykały naszą rodzinę na przestrzeni lat i wtedy był to szczególny czas,
gdzie potrafiliśmy się jednoczyć, nie
tylko w modlitwie, ale i w działaniu.
W domu jest zawsze gwarno, coś się
dzieje. Zawsze chętnie tam wracam.
Poza tym od rodziny otrzymuję niesamowite wsparcie emocjonalne i modlitewne - czy to na zawodach czy na
zgrupowaniu. Pamięcią - zawsze są ze
mną!

Przełomowym momentem kariery
z pewnością było dołączenie do
zespołu Justyny Kowalczyk przed
zeszłym sezonem. Nie bałaś się?
Żeby coś osiągnąć, trzeba ryzykować.
Podjęłam takie ryzyko i to doświadczenie zaowocowało dla mnie największym dotychczasowym sukcesem sportowym.
Czy treningi z Justyną rzeczywiście
są tak ciężkie ?
Generalnie treningi sportowca są
bardzo wymagające. Obciążenia planu treningowego trenera Wierietielnego były umiejętnie stopniowane
i dostosowane do poziomu mojego
wytrenowania, a czasem nawet na
granicy. Trening z Justyną pokazał mi
mocne i słabe aspekty mojego poziomu treningowego i to było bardzo
cenne doświadczenie.
W lutym po wielu życiowych zakrętach udało Ci się sięgnąć po medal
na mistrzostwach świata. Jakie to
uczucie?
Jest to uczucie, którego doświadczenia życzę każdemu ciężko pracującemu sportowcowi.
Jestem świadoma jednak, że sukces
ten był możliwy tylko z pomocą trenera, Justyny, serwisu, kibiców i Woli
Bożej.
Jakie są Twoje dalsze plany zawodowe?
Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Na razie trzeba dopilnować spraw
zdrowotnych i odpoczynku.
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▌Fascynująca kobieta, która
powinna się znaleźć w podręcznikach historii jako jedna z „matek
niepodległości” odzyskanej przez
Polskę w 1918 roku. W plebiscycie
na „Polkę wszech czasów”, ogłoszonym przez Muzeum Historii Polski
i Magazyn Historyczny „Mówią
wieki”, zajęła czwarte miejsce.
Utalentowana nauczycielka i wychowawczyni, poliglotka, a zarazem zakonnica i święta. Twierdziła,
że najskuteczniejszym sposobem
ewangelizacji jest radość, czerpana z kontemplacji Serca Jezusa,
konającego na krzyżu z miłości
do ludzi.
• Do cen doliczamy koszty wysyłki.
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W jednym z wywiadów powiedziałaś, że wierzyć to znaczy patrzeć na
świat oczami Boga, co to znaczy?
To patrzeć na życie, świat przez pryzmat miłości - bo Bóg to Miłość.
Mówisz otwarcie o znaczeniu wiary w Twoim życiu, nie jest to popularna postawa w dzisiejszych
czasach, nie boisz się przypięcia
„łatki”?
„Łatka „ludzka jest bez znaczenia,
najważniejsze, by Bóg zechciał się
do mnie przyznać, gdy wybije moja
godzina.
19 kwietnia ulicami Warszawy
przejdzie Marsz Świętości Życia.
Czy widzisz potrzebę organizowania takich inicjatyw? Myślisz, że
ludzie w dzisiejszych czasach pomijają wartość życia?
Myślę, że we współczesnym świecie
człowiek mieni się jako pan i władca życia. Niestety dochodzimy do
pewnej brutalnej rzeczywistości, że
postępowość może ratować życie,
ale i również zadawać śmierć. Takie
akcje uważam za konieczne. Pojmuję
je jako niezwykle cenną mobilizację
narodu, by przemówić i opowiedzieć
się za życiem, rodziną, aktywnie manifestując swoją obecność na ulicach
swojego miasta.

fot. Flickr, Sylwia Jaśkowiec i Justyna Kowalczyk podczas podsumowania sezonu

nowość

Czym jest dla Ciebie życie? Jak je
traktujesz?
Dla mnie życie to dar od Boga,
tym bardziej jeśli człowiek otarł się
o śmierć, kalectwo i dostał drugą
szansę. Czasami po prostu musi nami

coś wstrząsnąć, by oczy otworzyły się
nam na wartość życia. Życie to dar nie zmarnujmy go!
W 2016 roku w Krakowie, niedaleko Twojej rodzinnej miejscowości
odbędą się Światowe Dni Młodzieży, wybierasz się na spotkanie
z Papieżem Franciszkiem?
Może to być dla mnie jedyna szansa
na spotkanie się z Papieżem Franciszkiem prawie, że w domu oraz przeżycia tego duchowego wydarzenia
z bliska. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli mi być w gronie uczestników
tego wspaniałego wydarzenia. Ciebie
też tam nie może zabraknąć!
Czy „łaskę publicznego mówienia
o wierze”, jak to nazwałaś, traktujesz jak ewangelizację, zachęcanie
do wiary?
Jeśli mówiłabym o swojej wierze
i Panu Bogu dla jakieś próżności,
swojej chwały to biada mi, ale jeśli
choćby jedna osoby została pociągnięta do biegu w zawodach o życie
wieczne - to jest to zwycięstwo!
A jak dbasz o pogłębianie swojej
relacji z Bogiem?
Będąc na obozach czasami przez długie tygodnie zostaje tylko po prostu
czytanie Pisma Świętego, modlitwa.
Jeśli jest Internet, to Msza Święta
online oraz słuchanie konferencji duchownych czy zgłębianie literatury
religijnej. Staram się również uczestniczyć w Eucharystii, jeśli to tylko
możliwe.
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Gender to kompletna lipa!
Agnieszka Niewińska przez pół roku sprawdzała słuszność stawianych tez przez feministki uczestnicząc w zajęciach gender
studies. W rozmowie z Anną Chodyką dzieli się odkryciami jakich dokonała przenikając do środowiska genderystów oraz
opowiada o książce „Raport o gender w Polsce”, którą napisała na podstawie tego doświadczenia
Anna Chodyka: Wydałaś niedawno
książkę: „Raport o gender w Polsce”, piszesz w niej, iż każdy powinien wyrobić sobie zdanie na
temat tej ideologii. Przez pół roku
przyglądałaś się z bliska temu środowisku. Czym według ciebie jest
gender?
Agnieszka Niewińska: Myślę, że jest
to rodzaj rewolucji, która ma zmienić
nasze społeczeństwo, kulturę, przeorać naszą świadomość. Gender poddaje krytyce wartości, które są przekazywane przez tradycyjną rodzinę.
Środowiska genderowe nie kryją się
z tym, że chcą dokonać takiej rewolucji. Na swoich stronach internetowych uczelnie prowadzące gender
studies informują wprost, że niosą
propozycję zmiany kultury, krytykują przekonania o naturze człowieka,
a nawet „proponują alternatywne
projekty identyfikacyjne – »wolności
od tożsamości« i »wolności do tożsamości«”.
Skąd się wziął pomysł na napisanie
książki ?
Pomysł pojawił się, gdy przygotowywałam artykuł dla „Plusa Minusa”
(weekendowy dodatek do „Rzeczpospolitej”). Miałam zrobić reportaż
dotyczący gender studies. Chciałam
zobaczyć, jak wyglądają zajęcia, zobaczyć o czym się na nich mówi, czego się naucza i kto na nie chodzi. Okazało się, że jako dziennikarz nie mogę
na nie wejść. Kilka uczelni, do których
zwracałam się z prośbą o wpuszczenie mnie, odmówiły mi argumentując, że musiałabym się na studia zapisać i zapłacić za cały semestr. Poszłam
więc za radą genderystek i zapisałam
się na te studia.
Środowisko genderowe często
mówi o równości i tolerancji, jednak w twojej książce znalazłam
wiele przykładów kpienia i poniżania przez wykładowczynie różnych prawd wiary chrześcijańskiej.
Z jaką najostrzejszą krytyką religii
się spotkałaś?
Rzeczywiście zdarzały się wykładowczynie, które obśmiewały hierarchów
kościelnych, księży. Mnie w pamięci
utkwiła opowieść prof. Moniki Płatek,
która tłumaczyła, że wzorem rodziny w kościele jest Maryja z Jezusem
i Józef. Uznała, że nie jest to rodzina
tradycyjna, tylko bardzo współczesna
– jak to ujęła „dziewica z dzieckiem,
która ma przy sobie jakiegoś starego
chłopa”.
Co cię najbardziej zaskoczyło na
zajęciach?
Brak spójności tej teorii. Choć neurolodzy są zgodni co do tego, że
istnieją różnice w budowie mózgu

kobiety i mężczyzny, genderystki
idą w zaparte, nazywając naukowców neuroseksistami. Z jednej strony
słyszałam, że nie ma różnic między
kobietą a mężczyzną, nasze mózgi
są tak samo zbudowane, mamy takie same predyspozycje, a z drugiej
strony genderystki oburzały się na
powstające Orliki, bo to inwestycja,
z której korzystają głównie chłopcy.
Ale skoro jesteśmy tacy sami, to dlaczego dziewczynki nie grają w piłkę
na Orlikach? Na wykładach z ekonomii słyszałam z kolei, że kobiety inaczej zarządzają firmą, są mniej skłonne do podejmowania ryzyka, bardziej
empatyczne względem pracowników. Jak to możliwe, skoro według
genderystek jesteśmy tacy sami?
Przykłady takich niekonsekwencji
można mnożyć. Szczerze mówiąc dla
mnie gender to kompletna lipa.
Pisałaś też, iż gender prócz ingerencji w kulturę, wchodzi na ścieżkę prawną. Podasz jakiś przykład?
Środowiska feministyczne czy genderowe nie są specjalnie liczne, ale
za to bardzo aktywne i znaczące.
Wpływają na decyzje Komisji Europejskiej, rady Europy czy ONZ. Przedstawiciele tych grup, czy zwolennicy
lansowanych przez nie poglądów,
zajmują eksponowane stanowiska
w tych organizacjach i dzięki temu
wpływają na to, jakie konwencje czy
dyrektywy są przyjmowane. Tworzą
mnóstwo aktów, opracowań, rekomendacji, które nie są twardym obowiązującym nas bezwzględnie prawem, ale chętnie się na nie powołują.
Zdają sobie sprawę, że mało kto ma
fachową wiedzę, która pozwoli na
weryfikację podawanych twierdzeń.
Żeby tego było mało środowiska lewicowo-liberalne wpływają na to, jak
dziś interpretowane są akty prawne,
które podpisano lata temu, kiedy
jeszcze nie używało się pojęcia gender. Na przykład konwencja CEDAW
z 1979 r. jest dziś nadinterpretowana.
Nadaje się jej genderowe znaczenie.
Są tam zapisy dotyczące utrwalonych przesądów, ale pierwsze rekomendacje dla państw po podpisaniu
tej konwencji dotyczyły tego, by nie
aranżować małżeństw, nie wydawać
nieletnich dziewczynek za mąż, walczyć z obyczajem obrzezania kobiet
czy handlem kobietami. Chodziło
o fundamentalne sprawy. Dziś środowiska genderowe chcą zapisy tej
konwencji interpretować jako zalecenie do walki z rzekomymi stereotypami na temat kobiet i mężczyzn poprzez wprowadzanie między innymi
zajęć edukacyjnych. Nie na to kraje
sygnatariusze się godziły podpisując
konwencję. A CEDAW to tylko jeden
z wielu przykładów.

Ostatnio coraz więcej mówi się
o wprowadzeniu edukacji genderowej do szkół. W sąsiadujących
z nami Niemczech rodzicom, którzy nie godzą się na posyłanie swoich dzieci na takie zajęcia, grozi
więzienie. W Polsce propagatorzy
„ideologii gender” starają się o pozwolenie, by trafiała ona już do
przedszkolaków. Czego zwolennicy gender chcą uczyć dzieci?
Wejście z genderową edukacją do
szkół, to teraz kluczowy postulat środowisk gender. Było to widać podczas ubiegłorocznej Manify. Większość haseł na plakatach odnosiła się
właśnie do szkół, wprowadzenia tam
lekcji z równości: „Odróbmy lekcje
z równości”, „Niesiemy kaganek równości” itd. Programy edukacji genderowej są już przygotowane. O „Równościowym przedszkolu” było głośno,
ale są też poradnik dla nauczyciela
„Równa szkoła” oraz firmowane przez
MEN „Kompas” i „Kompasik”, które zawierają genderowe treści. Wszystko
jest w Internecie. Nauczyciel może
pobrać te programy bezpłatnie.
Wśród postulatów środowisk gender
jest między innymi nacisk na używanie w przedszkolach uniwersalnych
płciowo zabawek, odciąganie dziewczynek od lalek i garnków i zachęcanie chłopców do takich zabaw. Genderystom bardzo się nie podoba to,
że dziewczynki bawią się najczęściej
lalkami, a chłopcy samochodzikami.
Uważają, że narzuca to zła kultura.
Za przykład podawane są szwedzkie
przedszkola, w których są tylko uni-

wersalne zabawki w rodzaju klocków
czy układanek, a do dzieci nie mówi
się po imieniu, bo to mogłoby wskazywać na płeć. Za takimi pomysłami
idą też propozycje wydawnicze. Także w naszych księgarniach i bibliotekach nie brakuje książeczek dla
dzieci, które promują patchworkowe
czy tęczowe rodziny, w których geje
i lesbijki pomagają sobie w poczęciu dziecka, a potem wychowują je
w jednopłciowych związkach. Mamy
publikacje dziecięce wprowadzające
postacie homoseksualne, pokazujące
gejowskie śluby albo przekonujące
chłopców do zabaw lalkami czy przebierania się za księżniczki.
W Szwecji wprowadzono do przedszkoli edukację seksualną, czy podobne zamiary mają genderowcy
w Polsce?
O tym, by dzieci w szkołach i przedszkolach objąć edukacją seksualną,
otwarcie mówią nie tylko zwolennicy gender, ale ogólnie środowiska
lewicowo-liberalne. Aktywnie w tym
zakresie działa Grupa Edukatorów
seksualnych „Ponton”. Wątek dotyczący seksualności pojawia się „Równościowym przedszkolu”. Jest również
obecny w propozycjach dla szkół.
Duży nacisk kładzie się na kwestię
homoseksualizmu. W podręczniku
„Kompas” pojawia się propozycja, by
nauczyciel zaprosił na lekcję działacza organizacji gejowskiej. Zaproponowana lekcja ma tytuł „Porozmawiajmy o seksie”, ale nauczyciel ma
zaznaczyć, że będziemy rozmawiać

z uczniami o homoseksualizmie.
Dzieci na takich zajęciach mają np. za
zadanie podać nazwiska celebrytów,
którzy przyznali się do bycia gejem
lub lesbijką.
Co sądzisz o tzw. konwencji przemocowej, o której ostatnio było
bardzo głośno?
W tej sprawie jesteśmy poddani manipulacji. Genderystki przekonują,
że dzięki konwencji kobiety nie będą

Agnieszka Niewińska
Raport o Gender w Polsce
Wydawnictwo Fronda
Warszawa 2014
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cierpieć, w magiczny sposób skończą się ich kłopoty. Nie ma to wiele
wspólnego z prawdą. Konwencja
proponuje takie rozwiązania, jakie
mamy już w naszym systemie prawnym. Co więcej - statystyki pokazują,
że to alkohol jest główną przyczyną
przemocy domowej. A próbuje się
nam wmówić, że jest nią tradycyjna
rodzina czy stereotypy. W tym dokumencie nie chodziło o żadną przemoc, ratowanie kobiet. To dokument
stricte ideologiczny, posługujący się
pojęciem gender – płci społeczno-kulturowej. Są tam zapisy, które
zobowiązują władze państwa do
wprowadzenia edukacji genderowej
na wszystkich etapach nauczania,
zobowiązują do zmiany w programach szkolnych, w treści podręczników. Z tego obowiązku nie są wyłączone nawet placówki katolickie.
Za niedostosowanie się do tego,
o czym mówi konwencja, nie ma
żadnej sankcji, ale feministki potraktują ten dokument propagandowo.
Będę wymachiwać konwencją przed

oczami polityków i krzyczeć: przyjęliście konwencje, to teraz wpuścicie
nas do szkół, będziemy tam robić
edukację genderową. I o to chodzi,
o nic innego.
„Raport o gender w Polsce” porusza również wątek finansowania
instytucji genderowych. Powiesz
w skrócie skąd biorą one fundusze
na swoją działalność?
Te grupy korzystają z pieniędzy, które pochodzą m.in. z zagranicznych
lewicowych organizacji jak niemieckie fundacje im. Heinricha Bölla, im.
Friedricha Eberta czy im. Róży Luksemburg, holenderski fundusz feministyczny Mama Cash, Open Society
Fundation – fundacja Georga Sorosa
z siedzibą w Nowym Jorku wspierająca liberalne organizacje w kilkudziesięciu krajach świata. Także
polski podatnik dokłada się do tych
organizacji. Często na rozmaite projekty płyną fundusze z samorządów,
ale także z ministerstw czy instytucji
centralnych.

W swojej książce postawiłaś także
pytanie: czy bez gender nie można
być w Unii? Czy to możliwe, że jak
się nie poddamy gender zostaniemy wyrzuceni z Unii Europejskiej?
To nie jest moje pytanie, tylko
stwierdzenie prof. Małgorzaty Fuszary, pełnomocnika rządu ds.
równego traktowania. Powiedziała
to w jednym z wywiadów. Próbowałam ustalić na ile ma ona rację
w swoich stwierdzeniach, a na ile
to chwyt retoryczny. Pytałam o to
kilku prawników – znawców prawa
europejskiego, eurodeputowanych.
Prosiłam ich o wskazanie konkretnych zapisów, twardego unijnego
prawa, które o tym stanowi. Niczego takiego nie potrafili wskazać,
zwracali uwagę, że to raczej kwestia
interpretacji, nacisków grup liberalnych na Komisje Europejską. Nawet
sama prof. Fuszara, którą poprosiłam
o wyjaśnienia, wskazała głównie na
zapisy traktatowe mówiące o równości kobiet i mężczyzn, dotyczące
kwestii fundamentalnych, a nie np.

konieczności wprowadzania edukacji genderowej oraz na komunikat
Komisji Europejskiej, który nie jest
przecież żadnym obowiązującym
w UE prawem tylko deklaracja polityczną. Prof. Fuszara wie, że może

w ten sposób manipulować opinią
publiczną, bo mamy małą wiedzę na
temat tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i jej regulacji prawnych. Kto
będzie wiedział, czym jest komunikat Komisji Europejskiej?

Czy Kościół popiera przemoc w rodzinie?
Karolina Dobrowolska
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (nazywana
„Konwencją przemocową”) jest regulacją jednoznacznie promującą radykalną feministyczną wizję rzeczywistości.
Oddzielenie rozwiązań prawnych proponowanych przez Konwencję od jej podłoża ideologicznego jest niemożliwe,
tak jak niemożliwe jest ratyfikowanie jej w sposób nienaruszający polskiego ładu prawnego i społecznego.
Pomimo licznych kontrowersji i burzliwych dyskusji, 14 marca bieżącego
roku Prezydent Bronisław Komorowski powiadomił opinię publiczną
o podpisaniu przez niego ustawy
wyrażającej zgodę na ratyfikację Konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu
przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej. Jednocześnie zadeklarował, że przed podpisaniem Konwencji zbada jej zgodność z polskim
prawem. Należy podkreślić jeszcze
raz, że nie jest możliwa ratyfikacja
Konwencji bez naruszenia krajowego
porządku prawnego - szereg jej przepisów narusza wprost gwarancje zawarte w polskiej Konstytucji, o czym
wielokrotnie alarmowali eksperci.
Konwencja konsekwentnie operuje
aparatem pojęciowym wypracowanym przez środowiska feministyczne.
Jej autorzy w celu zidentyfikowania
problemu przemocy posługują się
koncepcją płci społeczno-kulturowej (gender) oznaczającą „społecznie skonstruowane role, zachowania
działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie
dla kobiet lub mężczyzn” (art. 2 c).
Płeć społeczno-kulturowa nie jest
pojęciem neutralnym – wprost przeciwnie, daje ona wyraz bardzo konkretnemu stanowisku światopoglądowemu. Mowa tu o współczesnym
feminizmie, który opierając się na
skrajnie relatywistycznej wizji rzeczy-

wistości stworzył koncepcję płci jako
społecznego konstruktu, powstałego
w wyniku dziejowego kształtowania
się stosunków władzy między kobietami i mężczyznami. Jak możemy
przeczytać w Preambule (a także
w pierwotnej wersji art. 2 c) „gender”
oznacza społecznie i kulturowo skonstruowane role mężczyzn i kobiet,
opierające się na przekonaniu o rzekomej niższości kobiet.
Mając na uwadze powyższe, nie sposób jednocześnie zobowiązać się do
podporządkowania działań państwa
światopoglądowej
perspektywie
gender nie naruszając art. 25 ust. 2
Konstytucji deklarującego zasadę
bezstronności
światopoglądowej
państwa. Z resztą Konwencja nie
poprzestaje na ogólnym narzuceniu perspektywy gender państwom
w normach ogólnych, do których
należy art. 6 Konwencji. Dodatkowo
powtarza ona to kategoryczne zobowiązanie w szeregu konkretnych
przepisów. I tak, Państwa-Strony
zobowiązane są na mocy art. 13 do
promowania gender w społeczeństwie, m. in. poprzez wspomaganie
feministycznych organizacji pozarządowych, przez promowanie niestereotypowych ról genderowych w programach edukacyjnych na wszystkich
etapach nauczania (art. 14) również
poprzez wykorzenianie tradycji i zwyczajów nie dających się pogodzić z tą

światopoglądową perspektywą. Państwa-Strony zobowiązane są również
do przyjęcia genderowej perspektywy we wszelkich działaniach na rzecz
ochrony przed przemocą oraz wsparcia wobec ofiar przemocy (art. 18 ust.
3 i n.), jak i przy wprowadzaniu zmian
do prawa karnego dotyczących ścigania przestępstw (art. 49 ust. 2). Art.
60 Konwencji nakazuje przemodelować w myśl genderowych założeń
prawo imigracyjne, jak również narzucić genderową interpretację norm
już obowiązujących.
W Konwencji uznano, że przemoc
wobec kobiet jest jednym z elementów wpisanych we współczesne
społeczeństwo. Nie jest więc ona wynikiem patologii życia społecznego
takich jak alkoholizm, problemy psychiczne czy narkomania, lecz jest po
prostu jego cechą wynikającą wprost
z nierównych stosunków władzy między kobietami i mężczyznami. Toteż,
tak jak Lenin uważał, że wszelkie
zbrodnie, niegodziwości i występki
znikną ze świata wraz z wprowadzeniem w życie komunizmu i zniesieniem własności prywatnej, tak autorzy Konwencji wychodzą z założenia,
że przemoc wobec kobiet zostanie
wyeliminowana dzięki wykorzenianiu tradycji i osłabianiu rodziny.
Uderzający radykalizm powyższych
sformułowań próbuje się co rusz tuszować poprzez odwoływanie się do

dobra kobiet i zobowiązań Polski na
arenie międzynarodowej. Jednocześnie zwolennicy tej radykalnej wizji
społeczeństwa całkowicie pomijają
dane empiryczne, świadczące o jej
niezgodności z rzeczywistością. Najświeższych danych na temat zjawiska przemocy wobec kobiet w UE
dostarcza unijna Agencja Praw Podstawowych. Należy podkreślić, że są
to pierwsze, zakrojone na szeroką
skalę badania nad tym problemem,
zrealizowane we wszystkich krajach
UE w oparciu o tę samą, starannie
opracowaną i zrealizowaną metodologię (a zatem dające porównywalne
wyniki). Pokazują one niezbicie, że
przemoc wobec kobiet jest najwyższa w skandynawskich „państwach
przewodniczkach”
genderowego
postępu. Badania te znajdują potwierdzenie w raportach składanych
cyklicznie przez Szwecję ONZ-etowskiemu komitetowi CEDAW. Okazuje się, że Szwecja, która sama siebie
określa jako pioniera w dziedzinie
równości płci i postrzegania przemocy wobec kobiet przez pryzmat perspektywy genderowej, odnotowuje
od lat 90 stały wzrost tego zjawiska,
które nie może być, jak wskazują liczne opracowania, tłumaczone zwiększeniem świadomości społecznej na
temat przemocy .
Żadne deklaracje czy zastrzeżenia
polskich polityków nie są w stanie

Karolina Dobrowolska - prawnik, stypendystka The Institute
of World Politics w Waszyngtonie i analityk na Rzecz Kultury
Prawnej Instytutu Ordo Iuris
zmienić ideologicznego kontekstu,
w jakim osadzona została Konwencja. Tak silnie ideologiczny charakter
Konwencji może wzbudzać zaskoczenie, tymczasem jednak wpisuje
się on w konsekwentnie realizowany
od wielu lat przez Radę Europy program działań na rzecz równości płci,
zasadzający się na strategii „gender
mainstreamingu”. Płeć społeczno-kulturowa, tezy o odwiecznej walce płci
oraz przekonanie o strukturalnym
charakterze nierówności pojawiają
się w dokumentach Rady Europy już
od 1998 roku.
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Biedna dziewczynka
Paweł Kęska

Asia siedzi bez ruchu. Nic nie mówi.
Jej intensywne spojrzenie przekazuje
myśli inaczej niż spojrzenia wszystkich znanych mi osób.
Mama Asi, starsza, niewysoka, siwa
kobieta, rozpoczyna opowieść: - Zaczęło się do porodu - w ostatniej chwili
dziecko ułożyło się pośladkami. Przysięgam, miałam takie przeczucie, że
ja sama nie urodzę tego dziecka. Przyszedł doktor na obchód. I ja go wtedy
zaczęłam błagać – Panie doktorze, błagam pana na litość boską, niech pan
mi zrobi cesarkę, ja tego dziecka sama
nie urodzę. Z dziesięć minut go błagałam - ale on mówi… będzie pani sama
rodziła, żadnej cesarki nie będzie. I zaczęło się dziecko rodzić, pośladki wyszły, główka się zatrzymała… i ciągnął
dzieciaka na siłę… to było straszne. Ja
krzyczę: co się dzieje? Co się dzieje? Słyszę, że dziecko głosu nie oddaje, ale mi
nikt nic nie mówi… Już po wszystkim
przyszła salowa, proszę ją: niech mi
pani powie, co się stało, że dziecko głosu nie oddaje..? a ona, że nie może powiedzieć… Przychodzi na obchód doktor, pytam się, co się dzieje z dzieckiem?
Czemu nie dajcie mnie do karmienia..?
No nic, wie pani, ciężki był bardzo poród, dziecko jest w inkubatorze i musi
poleżeć ale wszystko będzie dobrze...
Potem przychodzi i mówi – pani idzie
do domu. A dziecko się pytam? A dziecko zostanie jeszcze. A dlaczego? No bo
jeszcze musi być w inkubatorze. Ale
pani się nie martwi, wszystko będzie
dobrze…
Mama Asi przewraca pożółkłe kartki
książeczki zdrowia dziecka z lat siedemdziesiątych i pokazuje palcem
napis długopisem - napisane, że dziecko w stanie bardzo dobrym, zdrowe…
Oddali mi je po trzech tygodniach. Powiedzieli, że musi być karmione przez
butelkę bo przez sondę było karmione
i nie ma nawyku ssania. Jak ja jej dawałam butelkę ze smoczkiem, to ona
się dusiła, krztusiła, wypluwała… Nie
wiedziałam co się dzieje. Chodziłam do
doktorki a ona mówiła, może pani próbuje wolniej, może z przerwami, pani
się nauczy... a przecież ja to umiem, to
już nie pierwsze moje dziecko…
Asia raz się uśmiecha, raz bardzo
smuci… nieprzerwanie patrzy, jej
błękitne oczy mówią…
Dziecko płakało dzień i noc do czwartego roku życia, dzień i noc, dzień i noc!
I ja płakałam razem z nią… Boże, Ma-

ryjo najświętsza… Starsza pani robi
dłuższą przerwę w opowieści i ociera
z oczu łzy. Maryja się ulitowała. Przyszło mnie coś na myśl, żebym szła do
Częstochowy w pielgrzymkę, ale jak iść
do Częstochowy, myślę sobie, jak ona
płacze dzień i noc, a mąż pracuje? Zaleciałam do mamy, mówię, mamo! Musisz posiedzieć, popilnować mnie Asi,
bo ja muszę iść do Częstochowy w pielgrzymkę, mnie coś podpowiada, żebym ja szła. Przyjechałam pod kościół
i pytają mnie: A Ty Danusia, co wzięłaś
ze sobą? A ja mówię konserwy i koc…
Ja byłam już tak przemęczona, że tylko
spałam i szłam, spałam i szłam… i zaszłam do Częstochowy. Od tamtej pory
Asia przestała płakać, to był cud!
Dziewczyna niecierpliwie porusza
się na wózku inwalidzkim… nie jest
w stanie wykonać żadnego skoordynowanego ruchu. Wózek jest tak
skonstruowany, że podtrzymuje ją
przed upadkiem. Zamiast słów Asia
wydaje jęki, w których jest cała gama
emocji…
Mama kontynuuje opowieść: Po wielu
latach, na badaniach dowiedziałam
się, co mi zrobiono z dzieckiem… Jak
ciągnął na siłę przy porodzie bo główka się zatrzymała, to nerw za nerwem
trzaskał no i później nazwali, że to jest
porażenie mózgowe, przecież ja nie
wiedziałam, jak to się nazywa… A biodra ma do dzisiaj powyrywane, dlatego
tak ją bolało, dlatego tak płakała. I jeszcze mi powiedzieli: gdyby pani wiedziała do roku czasu co jest z dzieckiem - to
przy rehabilitacji przynajmniej te ruchy
mimowolne, co ona ma, to można by
było wyeliminować. A teraz już jest na
wszystko za późno. Wiele lat później
byłam z nią na rehabilitacji w szpitalu. Chodziłam z wózkiem po parku…
I wyszedł ten doktor, co ją na świat
przyjmował. Był pacjentem, w piżamie,
nie wiedziałam, że jest umierający. Tak
stał naprzeciw nas. Ja mówię, Asiu,
masz okazję poznać swego sprawcę!
Ja myślałam, że ona z tego wózka mnie
wyskoczy, że połamie ten wózek. Ja nie
podeszłam nawet do niego. Stał i się
przyglądał… i poznał… i za dwa dni
umarł. Niech go Pan Bóg już tam sądzi,
ja go sądzić nie będę. Ja za bardzo jestem wierząca i praktykująca…
Siostra Asi, Julita, trzyma arkusz, na
którym w trzech rzędach wydrukowane są litery alfabetu. Dziewczyna
wolno przesuwa palcem po arkuszu

mijając kolejne litery… Asia wzrokiem i ruchem ciała wskazuje właściwe symbole.
K, l, m, n…. ni… nie… nie mo… nie
można… Ta niezwykła rozmowa trwa
długo. Dla Asi to jest wyraźny wysiłek, ponieważ wskazywaniu liter towarzyszą intensywne ruchy ciała….
nie można, traktować, osoby niepełnosprawnej… jak powietrze, o to Ci
chodzi? Julita szuka potwierdzenia
w oczach siostry i znajduje je. - Chcesz
powiedzieć, że też jesteś myśląca, a ludzie często traktują Ciebie tak jak byś
nic nie rozumiała, tak jak kiedyś ktoś
powiedział „biedna dziewczynka”. Nasza siostra powiedziała: „wcale nie jest
biedna”. Chcesz powiedzieć Asiu, że jesteś tak samo normalną osobą jak każdy. Że też masz wnętrze, umysł…
Julita z miłością patrzy na siostrę…
My się komunikujemy bez słów. Ja po
prostu jakbym była jej umysłem, a ona
moim. To trudno może wyjaśnić, ale po
prostu wiem, czego Asia pragnie, jakie
ma problemy, jakie smutki, jakie radości, jesteśmy do siebie podobne i charakterologicznie i psychologicznie, tak
jak byśmy były jednym. Nawet przez
telefon potrafimy ze sobą rozmawiać,
rozmawiamy godzinami.
Asia wyraźnie się ożywia, na jej twarzy widać wzruszenie.
Julita mówi dalej… Asia jest osobą
bardzo otwartą i optymistycznie nastawioną do życia, do świata. Natomiast bywają momenty kryzysowe,
kiedy nie widzi sensu życia. Chciałaby
spełniać swoje marzenia, chciałaby
coś zrobić… W tej sytuacji w jakiej
jest, tak całe życie na wózku, nie mówiąc, nie chodząc, tylko mieć sprawny
umysł i jeszcze być świadomą wszystkiego… Po prostu trudno jest zaakceptować takie życie. Bo człowiek zdrowy
wszystko może, może wyjść z domu,
ma możliwości… Asia po prostu takich
możliwości nie ma i poszukuje ich. My
też poszukujemy dla niej na tyle na ile
możemy.
Mama Asi kontynuuje opowieść.
Od maleńkiego widziałam, że ona
wszystko rozumie. Bo ja pytałam – co
potrzebujesz, co cię boli? Wtedy ona
mnie oczami pokazywała czy mrugała.
Zaczęła przyjeżdżać do niej logopeda
i uczyć ją symboli blissa. Symbole blissa
to są obrazki, ktoś pokazuje te obrazki,
a Asia wskazuje któryś z nich. Później
Aśka miała badania psychologiczne

i stwierdzili, że nadaje do normalnej
szkoły. I zaczęła się uczyć w domu
przez symbole i alfabet. Nauczyciele
przychodzili na egzaminy. My wszyscy
po prostu szok, same piątki i szóstki.
Z czerwonym paskiem wszystkie świadectwa ma. W liceum to już tak szóstek
nie było. Ale maturę z angielskiego na
czwórkę zdała. Dyrektor liceum jeszcze mi gratulował tak zdolnej córki.
No jak mam być nie dumna z Asi? Na
studniówce była z siostrą… ja za stara
jestem, ze mną już nie chciała iść.
Asia nie skrywa uśmiechu…
Ja sama nie wiem, jak ja daję radę –
mówi dalej mama - myślę, że to jest
siła wyższa. Coś musi na górze tam być,
bo inaczej to człowiek by nie pokonał
tego wszystkiego. Czasem mam już
naprawdę takie ciężkie dni... Jeszcze
wcześniej cztery lata opiekowałam się
leżącą mamą, cały czas opiekowałam
się Asią, jeździłam z nią na rehabilitację
i jeszcze miałam trójkę małych dzieci.
A to były czasy, że wszyscy byli zdrowi,
piękni i bogaci. Nie było chorych, nie
było potrzebujących, nie było wind, rehabilitacja to w ogóle nie była modna,
ale ja wierzyłam bardzo w rehabilitację. Na pierwsze piętro na rehabilitację
wnosiłam ją z wózkiem na rękach…
z wózkiem… już sobie wszystko poniszczyłam i zdrowie i wszystko. Teraz
są windy i schody ruchome i podjazdy,
ale o wszystko trzeba było walczyć.
Często słyszałam – nic się nie da zrobić,
a po co, a na co – mówili mi… Tyle lat
dostaję pielęgnacyjny zasiłek 153 zł
miesięcznie i ani grosza więcej. Teraz
coś słyszę w telewizji, że rodzice, któ-

rzy nie pracują, to mają po tysiąc coś
zł opiekuńcze, ja tego nie mam, mnie
już to nie przysługuje bo mam 700 zł
wcześniejszej emerytury. No i Asia pełnoletnia była, to dostała rentę socjalną
600 zł i nic poza tym. Do Bydgoszczy na
rehabilitację 5 lat czekałam w kolejce.
Można się wyrehabilitować, przecież
ona potrzebuje rehabilitacji codziennie, non stop…
Julita oprowadza mnie po pełnym
książek i płyt z muzyką pokoju Asi …
Asia chce studiować psychologię, napisała wiele wierszy a teraz zaczęła pisać
książkę… chce powiedzieć, żeby ludzie
się nie poddawali. Po prostu trzeba
walczyć i wciąż szukać możliwości…
r… ro… rodz…. Rodzina…. Że to jest
dla ciebie w życiu najpiękniejsze…
mówisz o nas? Dziękuję Ci Asiu, mówi
z uśmiechem Julita…
Mama dodaje: Aśka czasem mówi, że
jej się nie chce już nic – ale ja zawsze jej
mówię, Asiu, wszystko będzie dobrze,
trzymaj się, bo masz siostry wspaniałe,
masz rodzinę, czego jeszcze więcej trzeba prawda?
Dzięki zbiórce przeprowadzonej
przez Caritas Polska w programie
„Sprawa dla reportera” udało się pozyskać ponad 250 000 zł. Dzięki tej
kwocie zakupione zostanie cyberoko,
specjalne urządzenie umożliwiające
Asi komunikowanie się za pomocą
źrenicy oka, reszta środków przeznaczona zostanie na rehabilitację i inną
pomoc potrzebną Asi i jej rodzinie.
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codziennie z Miłością

Wakacyjna Akcja Caritas

Miesiąc niepełnosprawnych
w Siedlcach, styczeń 2015

koncert Nuty nadziei na rzecz chrześcijan
prześladowanych na Bliskim Wschodzie

Uchodźcy z Iraku przebywajacy
w obozie pod opieką Caritas Lib
an

Ojciec Święty Franciszek zapala świecę Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom, grudzień 2014

Akcja Rodzina Rodzinie - pomoc
rodzinom ukraińskim marzec 2014

8 | Niecodziennik | kwiecieñ 2015 r. |

gazetaniecodziennik.pl

Siłaczki od Aniołów
Martyna Chodykin

Miłość matki to nawet zza grobowej płyty
potrafi dziecku pomóc, jak jest źle. Jak nie
pomóc? Przyznać się, że jestem leniwa, założyć
nogę na nogę i oglądać telewizję…
Jest takie miejsce, w którym
spotkać można Kulejące Anioły. - Niektórzy mówią, że takich
aniołów nie ma, ale to jest nieprawda, bo jak prowadzę kuśtykającego Karolka, to jest kulejącym aniołem, który ma czyste
serce i umysł, nie kombinuje, po
prostu jest sobą- mówi z uśmiechem pani Krystyna Fuławka,
przewodnicząca zarządu koła
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Pszczynie, mama
Maćka,
niepełnosprawnego
chłopca z autyzmem.
Zapach drożdżowego ciasta
Anioły w tym mieście mieszkają
od wielu lat. PSOUU prowadzi
dwie placówki: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci od
3. do 25. roku życia, oraz Świetlicę Terapeutyczną, w której
pomoc otrzymują starsi podopieczni stowarzyszenia. Kiedy
w pomieszczeniach zrobiło się
ciasno, matki postanowiły wybudować dla swoich niepełnosprawnych dzieci prawdziwy
dom. Nazwały go Domem Kulejących Aniołów i chcą, aby był
otwarty, ciepły, tętniący życiem,
pachnący domowym obiadem
i drożdżowym ciastem. Na początku mało kto wierzył, że ośrodek powstanie, tym bardziej, że
na jego budowę nie otrzymano wcześniej zapowiadanych
pieniędzy z UE. Stowarzyszenie dostało od miasta kawałek
ziemi w Piasku koło Pszczyny,
w 2010 roku wbito pierwszą
łopatę, a teraz trwają prace wykończeniowe. - Miłość matki to
nawet zza grobowej płyty potrafi dziecku pomóc, jak jest źle.
Jak nie pomóc? Przyznać się, że
jestem leniwa, założyć nogę na
nogę i oglądać telewizję?- mówi
wzruszona mama Macka.- My
to takie matki-siłaczki jesteśmy, bo tak byśmy chciały na
swoje ramiona wszystko wziąć.
Z dumą oprowadza po budynku, który kilka lat temu był tylko marzeniem. Wprawiono już

nowe okna i część drzwi, gotowa jest kotłownia i wszystkie
instalacje, zamontowano także
windę, wykafelkowano kuchnię
i pralnię, właśnie trwają prace
w łazienkach. - Cieszymy się ze
wszystkiego, co dostaniemy
i cokolwiek tutaj zrobimy, nawet
z jednego paska położonych
kafelków- mówi pani Krysia
i opowiada, jak wiele radości
sprawia im ta budowa i jak bardzo czekają na jej zakończenie.
W ośrodku znajdować się będą
sale rehabilitacyjne, pracownie
- ceramiczna i gospodarstwa
domowego, gabinety lekarskie
i psychologiczne, a także kaplica, pralnia, kuchnia, pokoiki
dla dzieci i przestronne łazienki. Wszystko dostosowane do
potrzeb osób poruszających
się na wózkach. Powstaje także
atrium, w środku którego posadzone zostanie drzewo, a po
bokach znajdą się ogródeczki,
w których dzieci uprawiać będą
warzywa i zioła. - Chciałabym,
aby ten dom był jak każdy prawdziwy ciepły dom, w którym
robi się powidła, przecier, mus
ogórkowy na zupę - planuje
pani Krysia. Wszystko ma sprzyjać temu, aby dzieci stawały się
coraz bardziej samodzielne.
Także otoczenie budynku zostanie zagospodarowane tak,
aby można było z niego jak najpełniej korzystać przez cały rok.
Dlatego powstaną tam ścieżki
rowerowe, huśtawki, ławeczki.
Wokół domu będzie także miejsce dla zwierząt: konia, psów,
kaczek, a nawet owiec.
Pierwsze słowo - „mama”
Pani Krystyna Fuławka mówi, że
z Bożą i ludzką pomocą wszystko się uda. - Jak kiedyś płakałam
nad losem mojego dziecka, tak
teraz płaczę z radości, bo ktoś
nam prześle pieniądze, albo coś
przywiezie. I choć nie dostali
dotacji od państwa, wszystko
dali im ludzie, niektórzy swój
ostatni wdowi grosz. Sami zabiegają o każdą pomoc, choćby
o jeden procent podatku. Two-

rzą rękodzieła, pieką ciasteczka,
zbierają nakrętki i makulaturę,
proszą o wsparcie w kościołach
i w firmach. Ludzie dzwonią do
nich i mówią, że mają biurko,
dywan, kwiaty, które chcą oddać. Ostatnio dostali dużo marchwi i jabłek, więc podzielili się
z miejscową ochronką, opieką
społeczną i domem dziecka.
- Mój syn Maciuś pierwszy raz
powiedział „mama”, kiedy miał
23 lata. Myślę sobie, że on tak
podziękował mi za te wszystkie
lata opieki. I mnie to słowo teraz
determinuje - mówi Krystyna
i dodaje, że cały ten dom, stowarzyszenie, wszystkie dzieci
oddała Bogu. - On tutaj rządzi.
Ja się często z nim kulturalnie
kłócę: „Ty mi za dużo dajesz! Ja
już nie umiem. Ty mi za bardzo
zaufałeś”. Ale za chwilę On to
z moich ramion zabiera, wszystko układa, budzi mnie o drugiej
w nocy i pokazuje światełko
w tunelu. Choć wydawałoby
się, że codzienność matek jest
przysłonięta cierpieniem, są
szczęśliwe, radosne, pełne życia. - Nasze dzieci nauczyły nas
innego patrzenia na świat. Ja
czuje się młodą matką, bo ciągle czekam na mojego Maciusia, aż przyjdzie z placówki i powie jedno nowe słowo, inaczej
się uśmiechnie, weźmie kubek
z herbatą. To są wielkie osiągnięcia. Młode matki czekają, aż
ich dzieci usiądą, staną na nogi,
zaczną gaworzyć. Tak samo my
czekamy…tyle lat, ale warto! mówi mama Maćka.
Bóg, który głaszcze po głowie
Pani Krysia czasem marzy, aby
choć na minutę wejść w głowę swojego dziecka i zobaczyć

o czym myśli, czy ma jakieś marzenia, potrzeby, których nie
potrafi wypowiedzieć. - Zawsze
gdy wieczorem kładę spać mojego syna, robię mu znak krzyża
i razem się modlimy. On czeka
na ten moment każdego wieczoru. Potem patrzę w jego oczy
i kiedy widzę, że są uśmiechnięte, to znaczy, że jest szczęśliwy
i nic go nic nie boli. Czasem jednak te oczy są bardzo smutne.
Jak się dopytać, skoro on nie
mówi, tylko pokazuje wszystko i nie można go zrozumieć? pyta retorycznie.
W Stowarzyszeniu wszyscy tworzą jedną rodzinę, wsparciem są
dla siebie dzieci, rodzice i pracownicy. Ich motto brzmi: damy
radę! Mówią, że nie zmarnowali swojego życia, bo mogliby
usiąść, płakać i narzekać. Wolą
się uśmiechać, kiedy widzą że
ich dzieci są szczęśliwe. - Jak patrzę na te nasze dzieci, to myślę
sobie, że i bez nóg można chodzić, bez oczu widzieć, a bez
ręki pracować. Jeśli tylko się
chce, bo życie niepełnosprawne na swój sposób jest szczęśliwe - stwierdza pani Krystyna.
Nie brakuje jednak trudnych
chwil i dylematów. - Dopóki nie
budowaliśmy tego domu, przychodziły do mnie matki i mówiły: „Krysia wiesz, ja już mam
pomysł na nasze życie: wezmę
rozpędzę samochód i zabije się
razem z moim dzieckiem”. Inna
kobieta stwierdziła, że da tabletki najpierw dziecku, potem sobie i… umrą razem. Ktoś kiedyś
mądrze powiedział, że jak nas
dotyka nieszczęście, to ból musi
wyboleć, łzy wypłynąć, a żałoba
dokonać. Człowiek musi sobie

wszystko przewartościować mówi. Pani Krysia wspomina,
jak przyszedł do niej kolega,
którego żona ma stwardnienie
rozsiane, a córka jest upośledzona. - Przyszedł, rozpłakał się
i powiedział, że nie daje rady, bo
musi żonę i córkę wykąpać, jedną i drugą nakarmić, uczesać,
a potem iść do pracy, a one obydwie są na wózku. Razem płakaliśmy… a potem dodał: „Wiesz
Krysia, z drugiej strony, to my
jesteśmy szczęściarze, bo mamy
przyjaciela Pana Boga, który nas
wysłucha, pogładzi po głowie
i powie, że damy radę…”.
Kiedy matki są smutne, pani
Krysia zabiera je do nowego
domu, siadają na ławce i patrzą
w niebo. – Czasem, gdy mi jest
źle, przyjadę tu popłakać i mam
takie wrażenie, że Bóg ręce wyciąga i… tak właśnie: głaszcze
mnie po głowie. Wracam stąd
taka silna. Bo co, teraz mam się
poddać? Przecież trzeba walczyć. Jak jestem leniwa proszę
Boga: „kopnij mnie w tyłek, albo
za ucho wytargaj!” - Uśmiecha
się kątem oka spoglądając na
dom, w którym tak wiele jeszcze
do zrobienia. Dziś akurat udało
się dużo taniej załatwić drzwi
- wspomina z dumą. I tak ze
wszystkim dadzą radę, w końcu czuwają nad nimi aniołowie.
Jeden z nich będzie pełnił wartę
przed wejściem. Już jest zamówiony.
Informację o tym, jak można
pomóc w budowie Domu Kulejących Aniołów można znaleźć
na stronie internetowej:
www.psouupszczyna.pl

