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Rezysena .. scenografia· 
Agnieszka Korytkowska-Mazur 

Kostiumy· 
Magdalena Dąbrowska 

Muzyka: 
Dawid Dąbrowski 

Ruch sceniczny 
MacieJ Zakliczyński 

Rezysena !>W 1teł 

Marek Oleniacz 

Asyste'lt rezysera 
Piotr B. Dąbrowski 

lnspiqent· 
Elżbieta Bednarczyk 

O B S A D A 

Areczek 
Piotr B. Dąbrowski 

Pan Krzysiu 
Michał Kaleta 

Synt1a, Emilka 
Barbara Prokopowicz 

Matka, Pani Ala 
Barbara Krasińska 

Ojc1ec, Ksiądz Grzesiu 
Andrzej Szubski 

Kurt Cobain 
Paweł Siwiak 
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Jarosław Jakubowski 

@ 

Poeta, prozaik, dramatopisarz, dziennikarz. 
Studiował budownictwo lądowe na Politechnice 
Gdańskiej i politologię na Uniwersytecie Gdań
skim. Autor kilku tomów wierszy (Pseudo, Ojco
stych i Flow) oraz tomu prozy Slajdy. 

Jako dramatopisarz debiutował utworem 
Dom matki, którego czytanie sceniczne odbyło 
się w Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobo
dzia nka (2007). Zdobył I nagrodę w ogólnopol
skim konkursie na komedię współczesną rozpisa 
nym przez Teatr Powszechny w Łodzi za sztukę 
Życie (2010) - której prapremiera odbyła się 
w listopadzie 2011 roku, a dramat Generał znalazł 
się w finale konkursu Metafory Rzeczywistości 
w Teatrze Polskim w Poznaniu (2010) oraz miał 
swoją prapremierę w Teatrze IMKA w Warszawie 
(2011). Spektakl ten zdobył główną nagrodę na 
VI Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 
„R@Port" w Gdyni. Trzy razy z rzędu, w latach 
2010-2012, jego sztuki trafiły do półfinału Gdyń 

skiej Nagrody Dramaturgicznej. 
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Jakuba wski 
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Laureat konkursu na dramat inspirowany 
życiem i twórczością Czesława Miłosza (sztuka 
Koncert na rożek, bęben i violę miała prapremierę 
w Białymstoku, 20u) oraz zdobywca wyróżnienia 
w konkursie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 
za sztukę dla dzieci Wielka podróż Malinowego 
Królika. W Teatrze Polskim w Bydgoszczy odbyła 
się prapremiera jego sztuki pt. Wszyscy święci 
w reżyserii Wojciecha Farugi (nagroda dla autora 
i reżysera na XI Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy 
- 2012). 

Dwukrotny laureat nagrody "Złotej Strza-
ły Łuczniczki" za Bydgoską Książkę Roku . Stały 
współpracownik dwumiesięcznika literackiego 
„Topos". Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich . 
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Korytkowska - Mazur 
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Agnieszka Korytkowska-Mazur 

Reżyser, teatrolog, kulturoznawca, od lip
ca 2012 dyrektor naczelny i artystyczny Teatru 
Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Bia
łymstoku. Absolwentka Wydziału Polonistyki 
(specjalizacja kulturoznawcza i językoznawcza) 
Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Wiedzy 
o Teatrze i Wydziału Reżyserii warszawskiej Aka
demii Teatralnej oraz studium producenckiego 
PWSTFiTV W Łodzi. 

W latach 1999-2005 współzałożycielka i pre
zes Stowarzyszenia Studio Teatralne KOLO. Pro
wadziła liczne szkolenia producenckie i teatralne 
w ramach Festiwalu Szkół Teatralnych, Festiwalu 
FIESTA w Akademii Teatralnej. Od 1996 roku n 
stałe związana, jako wykładowca, z takimi in
stytucjami jak: Collegium Civitas w Warszawie, 
Zespół Autorskich Szkół Joanny Białobrzeskiej 
DlDASKO, program edukacyjny Parku Łazienki 
w Warszawie. 
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Współpracuje z Teatrem Ochoty, Teatrem 
na Woli, Teatrem Roma, TVP, Polskim Radiem. 
Twórczyni autorskiego programu edukacyjnego 
n Techniki wyobraźni" realizowanego w Collegium 
Civitas, wykładowca języka polskiego dla obco
krajowców. Felietonistka „Sceny", „Notatnika 
Teatralnego", autorka artykułów w .Pamiętniku 
Teatralnym", „Nowych Książkach" i .Zwiercia
dle·. Wyreżyserowała m.in. operę Lady Makbet ... 
Dmitrija Szostakowicza w Teatrze Opery i Baletu 
w Nowosybirsku, Ich czworo. Obyczaje dzikich Ga
brieli Zapolskiej (dramaturgia: Dana Łukasińska) 
w Teatrze Polskim w Poznaniu, Śmierć i dziewczynę 
Elfriede Jelinek, Król kłania się i zabija wg Herty 
Miiller w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 
Sprzedawców gumek Hanocha Levina w Teatrze 
Bagatela w Krakowie, wybrane sceny z Popera 
tegoż autora (dyplom studentów cv roku PWST 

we Wrocławiu) oraz Czarnobylską modlitwę wg 
Swietłany Aleksijewicz w Teatrze Dramatycznym 
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 
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Przypowieść I 

Nowoczesny I 
Czemu tylko jeden 
walnijmy sobie od razu las krzyży 
i jakiegoś malutkiego orła w tle 
jak szaleć to szaleć 

Nowoczesny Il 
to idiotyzm bić się o to 
co już nikomu pożytku nie przyniesie 
w naszym kraju wciąż za dużo myśli się 
o tych których nie ma 
a mało o tych którzy są 

Nowoczesny I 
Co to za typ osoby wierzącej 
która czuje usilną potrzebę znaczenia terenu 
wszędzie swoimi poglądami 
niczym pies na wiosnę 

Nowoczesny li 
Dzięki takim ludziom jak oni 
jesteśmy pośmiewiskiem Europy i nie tylko Europy 
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Zacofanie 
i można was porównać do nikogo innego 
jakdo rabów 
niczym się nie różnicie fanatycy katolicyzmu 
od wyznawców Allacha 

Nowoczesny I 
Masz rację 

wstyd się przyznać że jest się z tego samego kraju 
co te karykatury 
Chorzy ludzie to i chory kraj 

Wieczny kwiecień 
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Jak umarł wszystko się zmieniło 
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Przypowieść 11 
ł>,(, 

Nowoczesny li 
Samolot linii LOT lecący z Chicago do Warsz 
lądować na Islandii 
przyczyną nieplanowanego przystanku 
byto agresywne zachowanie 
dwóch pijanych mieszkańców Nowego Ta 
mężczyżni gonili się po pokładzie samolo 
a gdy stewardessa próbowała ich uspo 
jeden z mężczyzn uderzył ją w twarz 

Nowoczesny I 
Prawdziwi Polacy 

Nowoczesny II 
Dlatego właśnie nie latam LOT-em 
przez naszych kochanych rodaków prawdziwych 
którym po wódce rozum zabiera i zachowują się j ·• 

ech 
ale za to jaka fantazja ganiać się po samolocie 

Nowoczesny I 
Tiaaa ułańska fantazja 
a po polsku wstyd i nic więcej 

- 25 - -

e miejsca turystyczne 

--·~!ftl~ly i leżenie kołami do góry 
Hih•!lłtl•Uję i teraz klu mojego komentarza 

olaków to koszmar 
ice i rzygający gówniarze 

alem do Hurgady 
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Przypowieść Ili 

ł>/.J 

Nowoczesny I 
A słyszeliście podobno w Izraelu archeolodzy odkryli 
gwoździe z krzyża 

Nowoczesny li 
Tego krzyża? 

Nowoczesny I 
No to teraz mohery będą się modliły do gwoździ 
i paliły znicze pod żelaźniakami 

Nowoczesny li 
Posiadam niedopitą butelkę koniaku z ostatniej wieczerzy 
wystawiam na aukcję 

Nowouesnyl 
Gwoździe 

a młotka nie było? 

Nowouesny li 
Po co komu stary gwóźdź 
niech lepiej znajdą dzbanek który zamienia wodę w wino 

Pan Siostra 
O tak! Jeszcze! 

Nowoczesny I 
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Na allegro można kupić zegarek Jezusika 
chodzący!!! 

Nowoczesny li 
A rzepy z sandałków Jezusika też się odnalazły 
i trzy paski z adidasów tysz? 

Nowoczesny I 
To w końcu ten Jezus był czy go nie było 
już w XXI wieku powinniśta to wiedzieć! 

Wieczny kwiecień 

@ 
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A RECZEK 
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(Modlitwa?) 

anaz 
Nie trw 
dzieciąt 

siankiem 
nim błyśni 

Radowa 

Wieczny kwiecień 
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BOHATER 

Matołki 

Chwila ciszy 
Idioci 
Chwila ciszy 
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Kretyni, pawiany, gnojki, złodzieje, oszuści, 
pederaści, astronauci, onaniści, sportowcy, 
felietoniści, moraliści, krytycy, bigamiści. 
Chwila ciszy 
Bohater zapala papierosa, patrzy w sufit 
Leżę. Leżę! Szefowie rządów i sztabów pozwolili 
mi leżeć i patrzeć w sufit. Sufit. Piękny, czysty, 
biały sufit. Kochani są ci szefowie. Można spędzić 
spokojnie niedzielę. 

Tadeusz Różewicz, Kartoteka, Wrocław 2005. 
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OJ CIE 

mier 
I nie ma 

mógłbym się prze ic, Ojcze Ogromny 
chyba że w pieśni, tak w pieśni, którą Ci składam 

jak najniższy pokłon 
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ma ody 
Chyba znajdzie się tu szklanka wody dla kaleki 

która oddała mu życie 



-38-

I Grzebanie umarłych 

Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień. Wywodzi 
Z nieżywej ziemi łodygi bzu, mie1Za 

Pamięć i pożądanie, podnieca 

Gnuśne korzenie sypiąc ciepły de1Zcz. 
Zima nas otwała i kryła 

Ziemię śniegiem łaskawym, karmiła 

Maleńkie życie strawą suchych kłączy. 

Zaskoczyło nas lato, idąc nad Starnbergersee 

Rzęsistym deszczem. Chwila pod kolumnadą 

I wyszliśmy na blask słoneczny, do Hofgarten, 

Piliśmy kawę i rozmawiali godzinę. 

Bin gar keine Russin, stamm' aus U tau en, echt deutsch . 

Kiedy byliśmy dziećmi, w domu arcyksięcia, 
Mego kuzyna, brał mnie na saneczki, 

A ja 11ię bałam. Mówił tak: Marie, 

Trzymaj 11ię, Marie. Pędziliśmy w dół. 

O, w górach człowiek czuje się swobodny 

Czytam nocami, w zimie jadę na południe. 

Jakie korzenie tu tkwią, jakie gałęzie rosną 

Z tych kamiennych nimowiak? O synu człowieka, 

Rzec nie potrańsz ni zgadnąć, bo ty znasz jedynie 

Stos pokruszonych obrazów, i słońce tam pali, 
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I martwe drzewo nie daje schronienia, ulgi &wiersza, 

Ni suchy kamień dźwięku wody. Cień 

Jest tylko tam, pod czerwoną skałą 
(Wejdźże w ten cień pod czerwoną skałą). 

Ja pokażę ci coś, co różni się tak samo 
Od twego cienia, który rankiem podąża za tobą 

I od cienia, który wieczorem wstaje na twoje spotkanie. 

Pokażę ci strach w garstce popiołu. 

Frisch weht der Wind 

Der Heimat zu, 

Mein lrisch Kind, 

Wo weilest du? 
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Uwaga! Uwaga! Nadajemy komuni
kat specjalny 

@ 

Płyn Lugola (łac. Iodi solutio aquosa) - wodny 
roztwór czystego jodu w jodku potasu, opracowany 
przez Jeana Lugola w roku 1829. Jest to przykład 
roztworu otrzymanego przez solubilizację: pier
wiastkowy jod jest bardzo trudno rozpuszczal
ny w wodzie, ale dzięki obecności jodku potasu, 
który jest w tym układzie solubilizatorem, moż

na otrzymać roztwór jodu o pożądanym stężeniu 
(w praktyce 13, 23 lub 53). Płyn Lugola, na wniosek 
specjalistów z Centralnego Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej w Warszawie ze Zbigniewem Jawo
rowskim na czele, zaaplikowano bezpłatnie wielu 
obywatelom, szczególnie dzieciom, w całej Polsce 
w roku 1986 po wybuchu w elektrowni atomowej 
w Czarnobylu w celu zapobieżenia wchłanianiu 
radioaktywnego izotopu jodu z opadów promienio
twórczych powstałych w wyniku wybuchu i pożaru 
elektrowni. Nadwyżki jodu przyjęte w płynie Lu
gola skutecznie powstrzymywały wbudowywanie 
radioaktywnych izotopów jodu w hormony tarczy-
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cowe - tyroksynę i trójjodotyroninę (profilaktyka 
raka tarczycy). Był to jeden z przypadków w PRL, 
kiedy władze polskie, mimo początkowych oficjal
nych zaprzeczeń strony radzieckiej, podjęły działa

nia wbrew ich zaleceniom, ale w interesie własnych 
obywateli . 

pl.wikipedia.org 
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1at 

emu jak ostatni kołek w płocie 



O CZYM MARZĄ POLACY? 

paryati1990 napisał „Moim marzeniem jest 
Przyjaciółka najlepiej w moim przedziale wiekowym 
czyli 19-28 lat z wojewodztwa lubelskiego. Marzy mi 
sie kom us wygadac, posmiac sie , zabawie :(Tak bardzo 
boje sie samotnosd!" 

weronikamarzy napisał HMoje marzenie jest 
bardzo prostym marzeniem ,ale dla mnie nie po
trafze spełnić marzeń Córki :( jest mi bardzo bar
dzo przykro ojciec odeszedł dziecka nic nam nie 
pomaga ma nową Kobiete a ja nie mam na kogo 
liczyć nie stać mnie na przedszkole nawet na dojaz
dy dla dziecka często brakuje nam na chleb ,masło 
często nam barakuje ziemniaków a pomyśleć o czym 
lepszym do jedzenia a dziecko marzy o słodyczach 
,ale nas nie stać niestety takie życie często piore 
w mydle bo mnie nie stać nawet na proszek zwykły 
najtańszy jeśli ktoś nam może pomórz w jakiś sposób 
np.ubrania dla dziecka3lteniego na cukier jedzenie 
i słodyczę wszytsko mnie ucieszy nawet chleb masło 
czy ... " 

- 49-

FleurDeLys napisał „Moim pierszym w życiu 
i jedynym marzeniem jest wysłuchanie na żywo piose
nek z ukochanego musicalu Notre Dame de Paris. Wiele 
razy szukałam w internecie czy taka okazja nie będzie 
miała miejsca w przyszłości, zawodziłam się gdzuż 
znajdowałam tylko 3 koncerty, który już się odbyły. 

tallulah napisał „Witam, nazywam się Anna, 
mam z6 lat. Szukam osoby z która mogłabym wymie
niać myśli poprzez wysyłanie tradycyjnych listów. Bar
dzo zależy mi na formie tradycyjnej ponieważ uważam, 
że jest to niezwykle szczera forma, z duszą . Ostatnio 
coraz bardziej zawodzę się na ludziach, szczególnie bli
skich mi osobach.Zaufania raczej nigdy nie uda mi się 

odbudować, ale mimo wszystko, wciąż mam nadzieję, 

na to, że istnieją ludzie, którzy są prawdziwi w swoich 
słowach oraz czynach. „ 

nelson26i napisał "Witam marzę o nowym 
komputerze do najnowszych gier.O właściwościach 

: Procesor quad 4rdzeniowy o taktowaniu 2Ghz lub 
większej,1terabajt lub 2 Tb dysk twardy.karta gra
ficzna 1GB lub 2GB,Pamięć ram 4gb lub więcej. Proszę 

o kontakt. Byłbym wdzięczny za taki prezent." 
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parvati1ąąo napisał .Marze o chłopaku, wyso
kim z zarostem najlepiej brunet ktory się mna zaopiekuje 
i bedzie kochał ale nie pusty w srodku. Wiem ze to jest ma
rzenie nie do spełnienia ale prosze ... moze ktos napisze:( 
PS: jesli masz poczude humoru to jest to u mnie dodat
kowy plus :)" 

marta11 napisał „Moim marzeniem sa perfumy 
Gzorgio Armani She ... wiem ze ludzie maja wieksze pro
blemy i marzenia ale moje jest wlasnie takie ... tak po 
prostu ... :)" 

Zachowana pisownia oryginału . 

www.zlotarybka.pl 
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K SIĄDZ 

GRZES U 
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wszystkie się w nim kochały 
człowiek z charyzmą 
rozporkiem solidnie wypchanym 
nie pomoże ci charyzma 
skończysz jak Nikodem Dyzma 
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Na pielgrzymkę naleiy :r.akładać przede 
ws:r.ystklm buty wygodne I mocne 

Wygodne ieby nie narażać stóp na nle
potr:r.ebne dokuc:r.llwoścl 

a mocne ieby w drodze nie okazało się 
ie trzeba przerwać marsz z powodu 

własnej lekkomyślności 

która nie pr:r.ewld:r.lała 
ie na pielgrzymkę należy założyć buty 

będące w stanie podołać jej trudom 

DOBRE RADY 

Wybór obuwia dla dziecka - na co 
zwrócić uwagę 

Coraz więcej młodych rodziców przywiązuje 
dużą wagę do właściwego wyboru obuwia dla dziec
ka. Jest to spowodowane wzrostem świadomości 
zagrożeń zdrowotnych, jakie niesie ze sobą źle do
brane obuwie u malucha. Obecnie dużo firm produ-
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kujących buty dla dzieci testuje swoje wyroby pod 
względem walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa 
dla dziecka. Buciki spełniające te wymogi otrzymu
ją atest "Zdrowej stopy". 

Jak należy wybierać obuwie dla 
dziecka? 

Wybierając obuwie dla dziecka t rzeba mieć 
na uwadze jego zdrowie i bezpieczeństwo. Odpo
wiednio dobrane buty zapewnią dziecku, oprócz 
komfortu chodzenia, prawidłowy rozwój jego sto
py oraz uchronią przed wadami postawy. W przy
padku młodszych dzieci, które dopiero uczą się 
chodzić lub chodzą jeszcze niezbyt pewnie, naj
ważniejsze jest, by buciki sięgały ponad kostkę. 
Zapobiegnie to skręceniom i zwichnięciom małych 
nóżek . Zapiętek takich butów musi być odpowied
nio usztywniony, aby dobrze przytrzymywał nogę 
w stawie skokowym. Noski butów muszą być szero
kie, aby maluch mógł swobodnie poruszać palusz
kami. Pozwala to na prawidłowe ukształtowanie 
stopy i zapobiega płaskostopiu. W przypadku san-
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dałów dobrze jest, jeżeli buciki mają zabudowane 
noski, w ten sposób dziecko uniknie bolesnych 
uderzeń w kamienie, czy krawężniki. Wszystkie 
buty powinny mieć elastyczne spody (łatwo dają się 
zginać), sprawia to, że stopa nie męczy się przy cho
dzeniu. Najlepiej, jeżeli wybrane buty wy onane są 
z naturalnych materiałów, takich jak skóra albo 
materiał tekstylny. Przepuszczają one powie
trze i powodują , że nóżki dziecka się nie pocą. 

Czego unikać przy wyborze obuwia 
dla dziecka? 

Przede wszystkim należy unikać butów źle 
dobranych rozmiarem. Za ciasne lub za duże bu
ciki mogą zdeformować stopy dziecka i spowodo
wać wady postawy. W bucie powinno być jeszcze 
0,5 centymetra wolnego miejsca, wtedy wiadomo, 
że rozmiar jest dobrze dobrany. Nie wolno zakła
dać maluchowi używanych butów. Każde dziecko 
ma inny sposób chodzenia i buciki już używane 
są specyficznie zdeformowane, co na pewno nie 
ułatwi maluchowi chodzenia. Trzeba też zwracać 
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uwagę na wykończenie wewnątrz butów. Wszelkie 
wystające szwy czy twarde brzegi będą uwierały 
stopy dziecka, powodując ból i odciski. Należy uni
kać bucików z gładką podeszwą - będzie ona bardzo 
śliska i zagrozi bezpieczeństwu dziecka powodując 
częste upadki. Nie warto oszczędzać na obuwiu dla 
dziecka - najlepiej zainwestować w dobre buty z od
powiednimi atestami. 

www.dobra-rada.pl 
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ale nie jest a 
jest kobietą która czu1e 
ma marzenia i plany na przysz 
zamierza odbyć tysiąc stosunków w a 
chce zrobić coś niezwykłego 
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A każdy Polak w pielgrzymstwie nie nazywa się 
tułaczem, bo tułacz jest człowiek błądzący bez celu. 
Ani wygnańcem, bo wygnańcem jest człowiek wy
gnany wyrokiem urzędu, a Polaka nie wygnał urząd 
jego. Polak w pielgrzymstwie nie ma jeszcze imienia 
swego, ale będzie mu to imię potem nadane, jako 
i wyznawcom Chrystusa imię ich potem nadane 
było. A tymczasem Polak nazywa się pielgrzymem, 
iż uczynił ślub wędrówki do ziemi świętej, Ojczy
zny wolnej, ślubował wędrować póty, aż ją znajdzie. 

Ale naród polski nie jest bóstwem jak Chry· 
stus, więc dusza jego pielgrzymując po otchłani 
zbłądzić może, i byłby odwleczony powrót jej ciała 
i zmartwychwstanie. 

Adam Mickiewicz, Księgi narad~ polskiego i pielgrzymstwa 

polskiego, Wrocław 2004. 
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Płynęły po morzu okręty wielkie wojenne 
i statek jeden mały rybacki. A był czas burzliwy 
jesienny; w tym czasie im okręt większy, tym bez
pieczniejszy, a im mniejszy, tym niebezpieczniej
szy. 

Rzekli więc l~dzie z brzegu: Błogosławieni 
żeglarze okrętów wielkich! biada żeglarzom w stat
ku rybackim czasu jesiennego! 

Ale nie widzieli ludzie z brzegu, iż na okrę
tach wielkich popili się majtkowie i zbuntowali 
się, i potłukli narzędzia, przez które sternik uważa 
gwiazdy, i skruszyli iglicę żeglarską magnesową. 
A wszakże okręty zdawały się na pozór równie 
potężne jak pierwej. 

Ale nie mogąc widzieć gwiazdy na niebie 
i nie mając iglicy magnesowej, zbłądziły i potonęły 
okręty wielkie. 

A statek rybacki , patrząc na niebo i na iglicę, 
nie zbłądził i doszedł brzegu, a chociaż rozbił się 
przy brzegu, uratowali się ludzie i uratowali narzę
dzia swe i iglicę swą . A okręt znowu odbudują . 

I pokazało się, że wielkość i moc okrętów 
dobre są , ale bez gwiazdy i kompasu niczym są. 

A gwiazdą pielgrzymstwa jest wiara niebie
ska, a iglicą magnesową jest Miłość Ojczyzny. 
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Gwiazda świeci dla wszystkich, a iglica kieru
je zawsze na północ . A wszakże z tą iglicą można 
żeglować i na wschodzie, i na zachodzie, a bez niej 
i na morzu północnym przyjdzie błąkanie się i roz
bicie. 

Więc z Wiarą i Miłością wypłynie statek piel
grzyrnski polski, a bez Wiary i Miłości ludy wojenne 
i potężne zabłądzą i rozbiją się. A kto z nich wyratu
je się, nie odbuduje okrętu. 

Adam Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzym
stwa polskiego, Wrocław 2004. 
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Wyniki badania zaufania do Instytucji 
publicznych (12.10.2011) 

Ośrodek Badania Opinii Publicznej TNS OBOP 

przeprowadził w dniach 1-4 września 2011 r. na 
ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej pró
bie 1000 mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 

lat badanie zaufania do instytucji publicznych. 
Ankieterzy pytali o zaufanie do 35 instytucji 
o różnym profilu, począwszy od Prezydenta, Sej
mu, Senatu, poprzez służby mundurowe, wymiar 
sprawiedliwości, instytucje finansowe na związ
kach zawodowych skończywszy. 

Nadal, największym zaufaniem cieszy się 

straż pożarna, której ufa 89 3 społeczeństwa. 
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Rótnego roduju instytucje i organizacje mogą cienyć się w spole

neństwie różnym zaufaniem. C:ty Pan( i) o obiście dan;y zaufaniem 

na tępuj.ce instytucje: 

l'.>anew proc. I "nr I ursosc UFA I IE I UFNOSC l.'fA. 
Ufoo ł.ndlu UTA NE1TO UFA SETTO 

wplt prłK.. 2006 :ZOil 

Stnipoia~ 90 6 114 89 5 84 

Pogorowie r.lunkOl'lo!f 85 Il 71 85 10 75 

WO)Uo 80 15 65 79 I l 67 

K<ŃdÓI btolid<i 70 28 41 61 JJ 28 

Policif 70 26 44 72 2l 50 

Nuudowy Bank - 68 21 H 62 23 J9 

Premk.,. 59 59 21 47 41 o 
ParutwD1'l- KomUję Wyborcą 58 24 34 60 19 41 

NIK 57 26 Jl 59 „ 40 

Urąd Ochr. Konk„ttntji 57 21 J6 56 19 J7 

~Lral Gnan1CLJ14 57 20 37 59 18 41 

JnJtytul Pamięci Nuudowcj 54 26 18 55 23 J2 

l'ryb"nal Kntutylu<yjny 54 23 Jl 58 17 41 

Ruonika Pnw Ob,....101>1<.im 50 li 29 51 16 45 

w Jl• (b......U.tru. pfU!donla) 49 J9 IO 62 28 J4 

PaMt:woW1- ln_.patję Pnacy 47 JO 17 53 ll JO 

R:t«:mllta Pnw D2.i<Cb 47 22 25 57 li 46 

l:nędyc<IM "' Jl Il 49 24 25 

Proku nlłOfT .u 47 ... SI 15 16 

(.id~ Papi•nl WartokiOW)'di o 2 1 ll 15 20 l5 

U~.Utbowe 41 +I 2 43 l6 22 
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Róinego rodzaju in tytucje i organiucje mog• cie zyć się w polc

czeństwie róinym zaufaniem. Czy Pan(i) osobikie darzy zaufaniem 

następuj.ce imtytucjc: 

D;ancwpr-oc. I NI• I ~FM>«'. U>A I "" I Uf'O<(. l!FA 
Ufooitneuo lfA !'tffTIU l:FA 'FTTU 

wpkl pn><. 
lO~ lOH 

Prreydv11.1 40 57 17 SS 15 il 

S.,dy 40 53 - 11 SS ]5 20 

Z\IS 40 48 -ł ]8 48 IO 

ran.iw. fund. RdiabL o.ob 39 24 15 48 lO 28 

Radf Polityki Pl<lli~q ]8 12 6 « ll ll 

Słu~wi~łc-nn 38 27 li SI 18 ]] 

Rąd ]4 63 -29 18 55 - 17 

·szz .SOlidvnoóć" H l7 11 39 38 I 

Sta""tf powiatu 33 :IO 3 41 il 18 

Woj<w~ woj<wództW11 li JO I 38 1? 16 

KRUS 28 29 I 35 )J 02 

~n.al 27 69 -12 32 SS ·26 

Zwi,:i.IU uwndowc OPZ7. u 5() 28 ]J 37 ...j 

S.jm 21 76 .55 li 61 .JO 

Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby W}'T\Osi •/-3%, 
przy wiarygodno!ci oszacoWiiłnl.i. równej 95% 

www.straz.gov.pl 
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RYTUAŁ BŁĘKITNEGO GLOBU 

Usiądź wygodnie i odpręż się. Staraj się odda
lić wszelkie myśli. 

Poczuj jak dobrze kochać życie. Daj sercu 
wolność , niechaj wzniesie się, przyjazne, ponad 
małostkowe sprawy. Zanuć po cichu piosenkę 

z dzieciństwa. Wyobraż sobie, że twoje serce ro
śnie, wypełnia pokój, a potem cały dom błękitnym 
światłem, silnym i pełnym blasku. 

Kiedy to osiągniesz poczuj przyjazną obec
ność świętych, w których wierzyłeś, będąc dziec
kiem. Upewnij się, że już są, że przybywają ze
wsząd, usmiechnięci i niosą ci wiarę i zaufanie do 
życia. Wyobraź sobie świętych, którzy się zbliżają 
kładą ręce na twej głowie, życząc ci miłości, spoko
ju i harmonii ze światem . Harmonii świętych . 

Kiedy to wrażenie nabierze siły, odczuj płyn
ność błękitnego światła, które napełnia cię i wy
pływa niczym błyszcząca, nieustannie tocząca 

wody rzeka. To światło zalewa dom, potem całą 
dzielnicę, miasto, kraj i świat, który otula ogrom
nym Błękitnym Globem. Jest upostaciowaniem 

Miłości wyższej, która wznosi się ponad codzienne 
zmagania, dodając ci sił i energii, wigoru i kojąc. 

Zatrzymaj możliwie najdłużej to światło, któ
re spowija blaskiem świat. Twoje serce jest otwarte, 
obdarza miłością. Ta część ćwiczenia musi trwać co 
najmniej pięć minut. 

Stopniowo wychodzisz z transu i powracasz 
do rzeczywistości. Święci pozostaną przy tobie. 
Błękitne światło zawsze będzie świecić. 

Ten rytuał może i powinien być dopełniony 
przez kilka osób. Wówczas jednak uczestnicy win
ni trzymać się za ręce. 

Paulo Coelho, Pielgrzym, 

przeł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 2003. 
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Niezbędnik Pielgrzyma 

KAŻDY PIELGRZYM POWINIEN ZABRAĆ: 

i. Dwa bagaże: 
® pierwszy - podręczny, na każdy dzień, 

który nie może być składowany na samochodzie, 
lecz noszony przez pątnika . Zabieramy do niego 
ro.in. śpiewnik, dokumenty, różaniec, kubek i łyż
kę, płaszcz przeciwdeszczowy oraz nakrycie głowy 
chroniące przed słońcem; 

® drugi - przewożony samochodem i udo
stępniany właścicielowi jedynie na noclegach .. 

2. Śpiwór i karimatę (jedna z tych rzeczy 
może być udostępniana na postojach). 

3. Opieka medyczna zapewniona jest w wy
miarze podstawowym. 

4. Każdy pątnik zabiera ze sobą rniniaptecz
kę, z którą w razie potrzeby, zgłasza się do służby 
medycznej: talk, spirytus salicylowy, bandaże 
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elastyczne 1 kilka z gazy, plastry z gazą, leki, które 
prznmuje. 

5. O zażywaniu stałych leków pielgrzym po
winien powiadomić przewodnika grupy. 

6. KAŻDY Z NAS ODPOWIEDZIALNY JEST 
ZA SIEBIE I ZA INNYCH!!! 

www. promienista.cal. pl 

Porady 

® unikniesz poparzenia, jeżeli będziesz za
kładać ubrania chroniące ramiona i nogi; 

® unikniesz „asfaltówki", jeżeli zakładać 
będziesz długie spodnie; 

@ unikniesz udaru słonecznego i krwotoku 
z nosa, jeżeli zakładać będziesz nakrycie głowy; 

® unikniesz kłopotów żołądkowo-jelito
wych, jeżeli będziesz pić niegazowaną wodę; 

® unikniesz kłopotów z brzuchem, jeżeli nie 
będziesz jadł lodów i fast foodów; 
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® unikniesz kłopotów ze zdrowiem, jeżeli 
przed pielgrzymką skontaktujesz się z lekarzem 
prowadzącym i zgłosisz , że chcesz wziąć udział 
w pielgrzymce; 

® pomożesz przy ratowaniu Tobie życia 
i zdrowia, jeżeli w miejscu widocznym będziesz 
posiadał informacje o grupie krwi i innych wymo
gach przy udzielaniu pierwszej pomocy; 

® unikniesz wielu niespodzianek, jeżeli 
przed pielgrzymką wnikliwie zapoznasz się z re
gulaminem pielgrzymki. 

Służby pielgrzymkowe: 

Liturgiczna - troszczy się o oprawę liturgiczną 
Mszy św. 
Porządkowa - dba o porządek w grupie i na trasie 
Kwatermistrzowska - organizuje miejsca noclego
we 
Muzyczna - wzbogaca wspólną modlitwę i czas 
spędzony razem 
Medyczna - dba o zdrowie pielgrzymów (posiada 
leki podstawowe, ale nie specjalistyczne) 
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Zaopatrzeniowa - zapewnia świeże pieczywo, 
napoje itp. 
Sanepid - sprząta po pielgrzymach 
Kronikarz (sokole oko) - dokumentuje przebieg 
pielgrzymki 
Ochrona pielgrzymki („żandarmeria") - dba o bez
pieczeństwo pielgrzymów 
Sekretariat - przygotowanie organizacyjne piel
grzymki (zapisy, wpłaty, chusty) 

www.niedziela.pl 
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KSIĄŻECZKA ORGANIZACYJNA PIELGRZYMA KSIĄŻECZKA ORGANIZACYJNA PIELGRZYMA 
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KSIĄŻECZKA ORGANIZACYJNA PIELGRZYMA KSIĄŻECZKA ORGANIZACYJNA PIELGRZYMA 
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KS!ĄŻl!CZKA ORGAN I ZACYJNA PIELGRZYMA KSIĄŻECZKA ORGANIZACYJNA PIELGRZYMA 
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Dyrektor naczelny i artystyczny - Pawd Szkotak 

Wicedyrektor - Joann.t Nowak 

Wicedynktor - MarClll Kowalski 

Sekretarz hterackifkoordyn•tor pracy artystycznej Ann.t Maśląkowska 

Kierowmk techniczny - Andrze1 Szwaczyk 

Specjalista ds. programowyc Emilia Sadowska 

Dzi.al morketingu - Aleksandra Marzec-Hubka - kierownik dzialu, 

Toltl<lsz Lagodzialslu, Marzena Pac.lnowska (kas.i biletowa) 

Organizator widowni - MarioU. Michalak 

Sekretariat - Marcin Ad.>.ma.ak 

Główny księgowy - Machał Wo1tuś 

D:<ial księgowości - Be„ta Pławs!Y, Ewa Kirkowska, Agnieszka Nowicka 

Kierownik biura - Bogumiła Wichniarek 

Kierownik d:<ialu admtn1'traC}/jno-gospodarczego -

Maria Głuszak-Rzechówka 

Transport i zaopatrzenie - Zbigniew Roszak, Małgoruta Roszak 

Oswietleniowcy - Paweł Bordych - kierownik pracowni, 

Lukasz Wieczorek 

Akustycy Wiesław Janicki - kierownik pracowni, Barbara Olsztyn, 

t.uk.uz Jata 

Brygadier sceny - Roman Berent 

Mont.tiyści - lukasz Lewandowska, Krzysztol Lipiński, 

Tomasz Podh.tr.ki, Damiao Wełna, Lukasz WLłniewski 

Garderobiane - Ewa Cieśhk, Elżbieta Rochowiak, Ewa Jóźwiak 

Cbarakteryzatomia Jolanta l.obacz, Magd.1lena Chrzuszcz 
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Relcwioytomia - Czeslaw Wasiński 

Pracowni" plastyczna I rekwizytornia - Ryszard Książek 

Stobrrua - Danusz Macb.alak 

Pracownia ślusarska-Andrzej Miśkiewicz 

Pracownik gospodarczy - Sławomir Pławski 

Zespół artystyczny w sł!zonie 2011/201 

Katarzyna BujakaeWJcz • BarbMa KrilS1nska • Dorota Kuduk 

Teresa Kwi„tkowska • Magdalen.t Płaneta • Barb..ra Prokopowicz 

Ann.t So.ndowicz • Ewa Szumska • Mariusz Adamski • lukas• Chnuszcz 

Piotr B. Dąbrowski • Michał Kaleta • Wojaech !Wwat • Piotr Kabnierez.tk 

Jakub Papuga • Paweł SiwW< • Andrzej Szubski • WU!sław Zo.noWlCZ 

lnspiqenci - Elżbieta Bednarczyk, Maria Skowronska-Fal.ik 

Projekt programu - yostudlo 

kdaktja programu - Ann.i Maśłąkowska 

Specjalne podziękowania dla firmy 

Hilding Anders Pols.ka Sp. z o.o. 
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