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LUDZIE ZACZĘLI SIĘ POJAWIAĆ
NIE WIADOMO SKĄD I SZLI

W PIERWSZYM MECZU
PLAY OFF W PLUSLIDZE

OLSZTYŃSCY SIATKARZE
WYGRALI Z EFFECTOREM 
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Olsztyn\\\ Padał śnieg z deszczem i wiał zimny wiatr. Uczestnicy pierwszej w Olsztynie drogi krzyżowej „Pod prąd” 
mieli okazję do zmierzenia się ze swoimi słabościami. Jak mówili, im dłużej szli, tym większy pojawiał się w nich spokój. \3

OLSZTYŃSCY PIŁKARZE
ZWYCIĘSTWEM POŻEGNALI SIĘ

ZE STADIONEM W OLSZTYNIE

ROZMOWA 

PROPAGANDOWA
PRZECHADZKA
Z Vincentem V. Severskim, byłym
agentem wywiadu, autorem
świetnej trylogii szpiegowskiej,
rozmawiamy o przemarszu amery-
kańskich wojsk przez Europę. \2

POMOC

OD TEJ CHOROBY
UWOLNIĆ SIĘ NIE DA
Pani Monika wypowiada się o cuk-
rzycy prawie jak diabetolog. Jeszcze
dwa lata temu nie miała o niej zie-
lonego pojęcia. Teraz walczy o zdro-
wie syna i o codzienny byt. \4

ELBLĄG

TERAZ GŁOS 
MA PROKURATOR
Sąd zakończył postępowanie w pro-
cesie dwóch ratowników medycz-
nych. Jeden z nich oskarżony jest
o gwałt na tłumaczce, drugi
o tzw. inną czynność seksualną. \5

OLSZTYN

CODZIENNIE 
INNY TEATR
Zaczęły się XXIII Olsztyńskie Spotka-
nia Teatralne. Co roku spektakle
z całej Polski na festiwalu w Teatrze
im. S. Jaracza ogląda około 3 ty-
sięcy widzów. \6

REGION

JADĄ WALCZYĆ 
DO WARSZAWY
Nauczyciele z naszego regionu
twierdzą, że minister oświaty po-
kazała im, gdzie ich miejsce.
I czują się urażeni. Zapowiadają
manifestację w Warszawie. \7
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S
obota to dzień, który
większość ludzi ma wolny,
a godzina 22 to czas, gdy

miasto jest spokojne i można
przez nie maszerować — w ten
sposób brat Łukasz Pyśk z za-
konu kapucynów tłumaczył
nietypową porę drogi krzyżo-
wej. — Droga była męcząca
i nużąca, ale im dłużej szliśmy,
tym większy pojawiał się
wśród nas spokój.

Wierni wyruszyli spod ko-
ścioła św. Maksymiliana
w Olsztynie. — Na początku
było zimno, później podczas
marszu rozgrzaliśmy się i szło
nam się dobrze — mówi pan
Leszek z Olsztyna. — Jestem
członkiem męskiej wspólnoty,
która działa przy parafii Naj-
świętszej Maryi Panny Ostrob-
ramskiej Matki Miłosierdzia.
Jakieś dwa tygodnie temu
mieliśmy już pierwszą drogę
krzyżową. Taka wędrówka po-
zwala się wyciszyć, umożliwia
spokojną modlitwę. Mogłem
skupić się na swoich inten-
cjach. Post jest ważnym okre-
sem, gdy można przemyśleć
wiele spraw. W dzisiejszych
czasach postępowanie w zgo-
dzie z dekalogiem nie jest łat-
we ani modne — uważa męż-
czyzna.— Wymaga pewnego
rodzaju wysiłku i trudu.

Krystyna Lis przyznaje, że
wieczorem pojawiła się myśl,
żeby zostać w domu. Kiepska
pogoda i późna pora nie za-
chęcały do wyjścia na dwór. —
Trochę się martwiłam, że nie
mam jak wrócić do domu, bo
mieszkam na Likusach, ale
niezawodny Pan Bóg zesłał
mi sąsiadów z samochodem —
opowiada z humorem uczest-
niczka drogi krzyżowej. — Po-
czątek nie należał do łatwych.
Gdy przybyłam na miejsce,
zobaczyłam zaledwie kilka
osób. Pomyślałam, że nie bę-
dzie nas zbyt wielu — dodaje
Krystyna Lis.

Ale jako że nie ilość, lecz ja-
koś jest ważna, przestała sobie
zaprzątać tym głowę. — Kryś-
ka, nie martw się o Pana Boga,
on sobie poradzi — śmieje się
kobieta na wspomnienie tego,
co sobie powiedziała w duchu.
— W miarę, jak szliśmy, wiatr
się uspokajał. Milczeliśmy. Za-
leżało mi na tym, żeby zasta-

nowić się, co mnie odsuwa od
Boga. On czasem ma dla nas
inne plany niż byśmy chcieli,
jego ścieżki nie zawsze są na-
szymi ścieżkami — uważa pani
Krystyna. — A potem ludzie
zaczęli pojawiać się nie wia-
domo skąd, dołączały do nas
kolejne osoby — cieszy się
pani Krystyna. — Zależało mi
na tym, żeby zobaczyć tę ra-
dość, otworzyć się na innych
ludzi, odrzucić egoizm. Chcę
skupiać się nie tylko na sobie,
ale dojrzeć tych, którzy mojej
pomocy potrzebują — wyjaś-
nia Krystyna Lis.

Jak przyznaje, po nocnej
wędrówce wypełniło ją szczę-
ście. — Chyba nawet udało mi
się nie przeziębić, mam wyjąt-
kowo dużo energii po tej wy-
prawie — śmieje się kobieta.

Dominikę Szmit, studentkę
z Olsztyna, z zimna bolały pal-
ce. Mimo to szła dzielnie. —
Przez jakiś czas niosłam krzyż,
więc nie było mi łatwo — opo-
wiada Dominika. — Przy ostat-
niej stacji, gdy weszliśmy do
ciepłego kościoła, poczułam
ogromną ulgę. To dobra okaz-
ja, żeby zastanowić się nad
tym, czym ten krzyż dla mnie
jest. W ciągu dnia nie jest łatwo
wygospodarować czas na takie
skupienie, chwilę refleksji.

Nastój panujący podczas
wędrówki uważa za naprawdę
niezwykły. — Mimo że wśród
około sześćdziesięciu osób zna-
lazły się też dzieci panowała
przejmująca cisza i skupienie.
Trochę się obawiałam, jak za-
reagują przechodnie na taki
sposób manifestowania wiary
— przyznaje Dominika. — Nie
było jednak żadnych nieprzy-
jemnych incydentów, jako gru-
pa czuliśmy siłę. To przeżycie
było niezwykłe i na pewno
powtórzę drogę w przyszłym
roku, jeśli będzie taka okazja
— obiecuje sobie dziewczyna.

W nocy z 27 na 28 marca ru-
szy niezwykła, wręcz, jak za-
chęcają organizatorzy, ekstre-
malna droga krzyżową, której
uczestnicy przejdą aż 38 kilo-
metrów z Elbląga do From-
borka. Na początek o godz. 20
w kościele św. Brata Alberta
przy ul. Częstochowskiej 28
w Elblągu odbędzie się msza
święta. Później uczestnicy ruszą
w kierunku Fromborka. Będą
szli przez pola, lasy i wzdłuż Za-
lewu Wiślanego.

KTO POKONAŁ TĘ KRZYŻOWĄ DROGĘ,
POCZUŁ W SOBIE SIŁĘ I RADOŚĆ
OLSZTYN\\\ 12 kilometrów w nogach i 14 stacji, przy których się modlono — w sobotniej drodze krzyżowej „Pod prąd” wzięło
udział kilkadziesiąt osób. Był to dla nich nie tylko wieczór skupienia, ale i zmierzenia się z własnymi słabościami.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2015 gazetaolsztynska.pl / dziennikelblaski.pl

3WIADOMOŚCIDZIŚ O GODZ. 14.30 NA ŻYWO W OLSZTYŃSKA TV
WICEMINISTER FINANSÓW JANUSZ CICHOŃ
O ROZLICZENIU PODATKÓW I NOWEJ ORDYNACJI

— Im dłużej szliśmy, tym większy pojawiał się wśród nas spokój — mówił brat Łukasz Pyśk

Krystyna Lis

Dominika Szmit
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