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Błogosławieni miłosierni  

albowiem oni miłosierdzia dostąpią… 

 

To właśnie w myśl tych słów 

odbywały się Światowe Dni Młodzieży w 

Krakowie. Tego lata do stolicy Małopolski 

przybyła młodzież z całego świata, by 

wspólnie celebrować największe święto 

młodych. Światowe Dni Młodzieży 

rozpoczęły się 26 lipca na krakowskich 

Błoniach. Kraków wypełniły kolory: 

niebieski, czerwony i żółty, ponieważ 

każdy zarejestrowany pielgrzym otrzymał 

plecak wypełniony potrzebnymi 

gadżetami, przygotowanymi specjalnie na 

tą okazję. Mszy inauguracyjnej 

przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, 

który przywitał przybyłą młodzież i życzył 

im miłego oraz owocnego przeżycia tego 

spotkania. Już pierwszego dnia 

pielgrzymów zaskoczyła pogoda, ale nic 

nie zdołało zrazić ich entuzjazmu. Młodzież 

ubrała peleryny przeciwdeszczowe, które 

przystroiły miasto kolorami radości. To nie 

były zwykłe i spokojne dni dla Krakowa. 

Młodzi opanowali rynek, ulice oraz parki. 

Na terenie całego miasta było słychać 

muzykę i śpiew. Połączenie wielu kultur w 

jednym miejscu było niezapomnianym 

przeżyciem. W środę do Polski przyleciał 

papież Franciszek, który z młodzieżą 

spotkał się dopiero kolejnego dnia. Na 

Błonie papież przybył specjalnym 

pociągiem wraz z niepełnosprawnymi 

dziećmi. Ojciec Święty przejechał 

specjalnym pojazdem wśród 

zgromadzonej młodzieży. W piątek odbyła 

się Droga Krzyżowa na podstawie 

uczynków miłosiernych. Każdego dnia w 

oczekiwaniu na Ojca Świętego młodzież 

poznawała nowe kultury, nowych ludzi. 

Można było odczuć cudowną atmosferę i 

zjednoczenie wśród tylu ludzi, którzy nie 

wstydzą się swojej wiary i chcą podążać za 

Jezusem w każdy dzień. Dwa ostatnie dni 

Światowych Dni młodzieży odbyły się w 

Brzegach. Tam zgromadziło się prawie 2,5 

miliona ludzi. W sobotę odbyło się 

czuwanie a także papież przemówił do 

zgromadzonych. W skierowanych do 

młodzieży słowach Ojciec Święty 

przestrzegł , by nie zadowalać się kanapo-

szczęściem, bo tam nie tkwi prawdziwe 

szczęście. Młodzi ludzie powinni ubrać 

wygodne buty, bo szczęścia nie 

gwarantuje nam ani kanapa ani żadne inne 

wygody, ponieważ przyszliśmy na świat, 

aby pozostawić po sobie ślad. Ojciec 

Święty mówił: „Pójść na ulicę naśladując 

‘szaleństwo’ naszego Boga, który uczy nas 

spotykania Go w głodnym, spragnionym, 

nagim, chorym, w przyjacielu, który źle 

skończył, w więzieniu, w uchodźcy, w 

imigrancie, w człowieku bliskim, który jest 

samotny.” Pod koniec czuwania wszyscy 



otrzymali świeczki i w ten sposób cały 

Campus Misericordie wypełnił się 

światłem. Młodzi spędzili noc pod gołym 

niebem. Kolejnego dnia odbyła się Msza 

na zakończenie Światowych Dni 

Młodzieży, w trakcie której papież ogłosił 

miejsce kolejnego spotkania. Kolejne 

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 

Panamie w 2019 roku. Po zakończeniu 

Mszy pielgrzymi udali się do wyjścia , ale 

musieli stawić czoła kolejnym 

przeciwnościom. Z powodu zbyt dużej liczy 

pielgrzymów wstrzymano ruch pociągów. 

Tysiące pielgrzymów musiało przejść parę 

kilometrów na nogach. Pomimo tego 

młodzi nie stracili entuzjazmu, nadal robili 

raban, który polecił im Ojciec Święty. 

Światowe Dni Młodzieży skończyły się, ale 

owoce tego spotkania pozostały. Wiele 

osób spojrzało inaczej na wiarę i przestało 

się jej wstydzić.  

Pilnuj portfela 

 

Bezpieczne transakcje bezgotówkowe 

 

 Karty płatnicze stają się coraz 

popularniejsze. Do konta osobistego, na 

które trafiają nasze comiesięczne wpływy, 

otrzymujemy kartę debetową. Służy ona 

do transakcji bezgotówkowych i wypłat 

pieniędzy z bankomatu do wysokości 

środków zgromadzonych na rachunku 

(chyba że mamy prawo do salda 

debetowego). 

 Aby zaciągnąć kredyt na określony 

czas, potrzebna jest karta kredytowa. 

Wysokość maksymalnego zadłużenia 

określa bank. Okres bezodsetkowy, czyli 

darmowy kredyt, obejmuje maksymalnie 

50-55 dni. Jeśli nie spłacimy w tym 

terminie całej sumy, będziemy musieli 

spłacić odsetki od pozostałej kwoty. 

Wysokość oprocentowania kredytu w 

karcie jest różna w zależności od banku, 

nie może jednak przekroczyć 

czterokrotności tzw. stopy lombardowej 

NBP (obecnie stopa ta wynosi 2,5 proc, 

czyli maksymalne oprocentowanie w 

wysokości 10 proc. Uwaga, większości 

banków za każdą wypłatę z bankomatu 

kartą kredytową naliczana jest prowizja. 

W ofertach bankowych są jeszcze 

inne typy kart. Obciążeniowa jest kartą z 

odroczonym terminem płatności, od 

kredytowej różni ją to, że jest powiązana z 

kontem, a zobowiązanie spłaca się w 

całości, np. raz w miesiącu. Z kolei kartą 

przedpłaconą (prepaid) przed operacją 

finansową musimy zasilić odpowiednią 

kwotą. Karty wirtualne służą wyłącznie do 

transakcji internetowych, istnieją jedynie 

w postaci w systemie komputerowym 

banku. Nie posłużymy się nimi w sklepie i 

nie wypłacimy gotówki w banku. 

 Coraz więcej oferowanych nam 

kart umożliwia transakcje zbliżeniowe. 

Dotyczy do zarówno kart kredytowych, 

debetowych, jak i przedpłaconych. Ta 

nowoczesna technologia umożliwia 

szybkie dokonanie zapłaty nie wielkich 

kwot, maksymalnie 50 zł. Czynnik, na 

sygnał uruchomiony przez sprzedawcę, 



działa tylko w momencie zbliżenia karty, w 

niewielkiej odległości. Nie ma zatem 

możliwości dokonania przypadkowej 

płatności zbliżeniowej ani zapłacenia za 

cudze zakupy. Co kilka transakcji możemy 

zostać poproszeni o wprowadzenie PIN- to 

dodatkowe zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanymi płatnościami, gdyby 

naszą kartą chciał się posłużyć złodziej. 

Kartami kredytowymi i debetowymi 

zapłacimy zbliżeniowo również za granicą ( 

w krajach strefy euro limit transakcji 

wynosi 20 euro). 

Płatności kartą zbliżeniową są 

równie bezpieczne jak każdą inną kartą 

płatniczą. Pamiętamy jednak, że niektóre z 

nich realizowane są bez sprawdzenia, czy 

na naszym rachunku znajdują się dostępne 

środki. Istnieje więc ryzyko powstania 

zadłużenia na koncie lub przekroczenia 

limitu kredytowego w przypadku karty 

kredytowej. Jeśli obawiamy się debetu 

albo kradzieży karty i nie jesteśmy 

zainteresowani płaceniem zbliżeniowo, 

możemy zrezygnować z tej funkcji. Na nasz 

wniosek bank ją wyłączy. 

 Niektóre banki udostępniają także 

naklejki z funkcją płatności bezstykowych. 

Oferują też zegarki i breloczki zbliżeniowe. 

Nie brakuje chętnych do płacenia 

rachunków za pomocą telefonów nowszej 

generacji. W lutym został uruchomiony 

polski system płatności mobilnych BLIK 

umożliwia ona płacenie telefonem w 

sklepach tradycyjnych i internetowych 

oraz na pobieranie gotówki z 

bankomatów. Eksperci uważają, że za kilka 

lat bankowość mobilna umożliwiająca 

obsługiwanie kont internetowych za 

pomocą smartfonów lub tabletów, 

zdominuje rynek finansowy. 

  

Co zrobić w razie utraty karty? 

 

 Jak najszybciej skontaktujemy się z 

bankiem. Numer centrum autoryzacji jest 

zapisany na odwrocie karty, warto go 

wpisać do komórki oraz przechowywać w 

notesie dostępnym dla domowników. Z 

każdego miejsca na świecie, o każdej 

porze, zarówno z telefonów 

stacjonarnych, jak i komórkowych, 

możemy również zadzwonić pod numer 

+48828828828 i zastrzec utraconą kartę. 

Zostaniemy najpierw zapytani o nazwę 

naszego banku, a następnie przekierowani 

na jego infolinie. Więcej informacji o 

bezpieczeństwie karty znajdziemy na 

stronie www.zastrzegam.pl. 

 Od chwili zgłoszenia 

odpowiedzialność za transakcje ponosi 

bank. Właściciel karty zostanie obciążony 

za transakcje przeprowadzone przed 

zgłoszeniem straty o równowartości do 

150 euro, a w przypadku transakcji 

zbliżeniowych – 50 euro. Ewentualnie 

straty można jeszcze zmniejszyć, 

ubezpieczając kartę. Większości banków 

oferuje tego typu polisy. 

 O kradzieży należy powiadomić też 

policję. 

 

http://www.zastrzegam.pl/


ZAPAMIETAJ!!! 

Nikomu nie przekazuj numeru PIN do 

swojej karty. 

Nie odpowiadaj na e-maile, w których 

nadawca prosi o podanie informacji o 

karcie. 

Korespondencję z bankiem przed 

wyrzuceniem jej do śmieci zawsze niszcz. 

Nie przechowuj w portfelu nigdy karty z 

numerem PIN. 

 

 

Światowe Dni Młodzieży 

Wspomnienia oczami uczestnika 

Jak wszystkim wiadomo, niedawno 

byliśmy świadkami wielkiego i z całą 

pewnością wartego zapamiętania 

wydarzenia w Krakowie – Światowych Dni 

Młodzieży. Przywiodły one do naszego 

kraju tysiące młodych katolików z całego 

świata, chcących spotkać się z papieżem i 

wraz z innymi nie tylko wznosić modlitwy 

do nieba, a i dobrze się bawić. Chcąc 

przybliżyć wam to wydarzenie również od 

nieco innej strony, przeprowadziliśmy 

wywiad z jedną z wolontariuszek, Sylwią. 

Przybliży nam ona dokładniej obraz tego 

tygodnia. 

 

 

R: Z tego co mi wiadomo, przygotowania 

do ŚDM rozpoczęły się już dużo wcześniej. 

Czy dla Ciebie było to związane dużą 

ilością pracy? 

S: W moim przypadku praca zaczęła się 

dopiero podczas ŚDM, natomiast 

wcześniej nie miałam jej za wiele. 

Musiałam jedynie przyjść na parę spotkań 

organizacyjnych 

R: Co obejmował Twój wolontariat? 

S: Zapewnianie pielgrzymom, którzy 

nocowali w mojej szkole milej atmosfery i 

pomaganie im w razie problemów. 

Również pomoc przy sąsiednim kościele 

m.in. rozdawanie wody dla pielgrzymów 

bądź pomoc w przygotowaniu uroczystej 

kolacji dla niepełnosprawnych 

organizowanej w parafii. 

R: Wiążesz z tym miłe wspomnienia? 

S: Jak najbardziej. Powiedziałabym nawet, 

ze jedne z najlepszych. Możliwość 

poznania ludzi z innych krajów i zamienia z 

nimi choćby kilku słów, było doprawdy 

niezwykłym doświadczeniem. Pamiętam, 



że tuż po tych wydarzeniach nie mogłam 

przestać o tym mówić! 

R: Czy nadal utrzymujesz kontakt z 

poznanymi pielgrzymami? 

S: Tak, co kilka dni piszę z paroma ludźmi z 

Iraku i Sardynii. 

R: A czy osobiście brałaś udział w 

spotkaniach z papieżem? 

S: Tak, i to również było niezwykle 

doświadczenie. Pomijając fakt, ze dane mi 

było znaleźć się zaledwie kilkanaście 

metrów od Ojca Świętego, najbardziej 

poruszyły mnie jego słowa, które dały mi 

wiele do myślenia. 

R: Jak ogólnie oceniasz ŚDM? 

S: Uważam, ze były one dobrze 

zorganizowane i odbyły się bez większych 

problemów. Moim zdaniem były one pełne 

radości, modlitwy i zabawy. Mam również 

nadzieje, że będzie mi dane jeszcze kiedyś 

w nich uczestniczyć, jako wolontariusz lub 

pielgrzym. 

R: Czyli możemy spodziewać się Ciebie na 

kolejnych ŚDM, które tym razem odbędą 

się w Panamie? 

S: Z cala pewnością. Będę się starała ze 

wszystkich sił, abym mogła się tam 

pojawić oraz zamierzam zachęcić do tego 

również kilku moich znajomych. 

R: A jak sądzisz, czy tego typu wydarzenia 

łączą ludzi? 

S: Oczywiście, i to nawet w niepowtarzalny 

sposób. Nie dość, że można było wówczas 

przełamać bariery międzynarodowe, to 

również te, które zatrzymują nas na co 

dzień. Nieraz zdarzyło mi się, że na ulicy 

podchodzili do mnie kompletnie obcy 

ludzie, mieszkający zupełnie po drugiej 

stronie świata i rzucili z przyjacielsko 

zwykłe "hello", po czym zaczynali ze mną 

krótką  pogawędkę. To było doprawdy 

niezwykle i po takim spotkaniu uśmiech 

długo nie chciał zniknąć z mojej twarzy. 

Naprawdę polecam wszystkim wziąć 

kiedyś udział w tak wielkim wydarzeniu. 

R: Dziękuję za rozmowę. 

 

Recenzja ekranizacji 

spektaklu " HAMLET" 

BBC znowu zaskakuje 

Interpretacji Hamleta jest na prawdę 

wiele. Wydawało by się, że już niczym nie jest 

w stanie nas zaskoczyć, jednak spektakl BBC 

obalił to przekonanie w wielkim stylu. 

 

Przede wszystkim jest ekranizacją 

pełnego tekstu Szekspira oraz 

przedstawieniem wystawianym na deskach, a 

nie na potrzeby telewizji - oznacza to bite trzy 



godziny tekstu z lekko tylko przeplataną akcją. 

W rezultacie otrzymujemy niesamowicie 

intensywne, emocjonujące przeżycie.  

Hamlet jest dziełem uniwersalnym. 

Historia jest prosta jak drut - młody książę 

dowiaduję się, że jego ojciec został zabity 

przez swego brata, który teraz zasiada u boku 

matki księcia na tronie. Hamlet zostaje 

zmuszony przez ducha ojca do zemsty na 

niewiernym wuju.  Dalej mamy wiedzę szkolną 

- udaje szaleńca, robi dziwne rzeczy, w tym 

doprowadza do samobójstwa swoją ukochaną 

Ofelię, znika i na koniec umiera od ciosu 

zatrutą szpadą, a reszta towarzystwa umiera 

niejako przez przypadek. Nuuudaa. 

 

Czy jednak? Przed moimi oczyma, za 

pomocą niesamowitego aktorstwa Patricka 

Stewarta (jako wuja) i Davida Tennanta (jako 

Hamleta), ukazany zostaje niezwykle złożony 

dramat wzajemnych powiązań i gierek, dramat 

człowieka, który odkrywa że całe jego życie 

jest iluzją, ułudą. W obliczu pozorowanego 

szaleństwa Hamleta opadają maski otoczenia. 

W szaleństwie jest metoda. Książę postanawia 

zgrywać obłęd, gdyż głupcom i szaleńcom 

pozwala się na wiele, np. na wykrzykiwanie 

prawda i testowanie otoczenia.  Hamlet wcale 

ma zamiaru ślepo wykonać rozkazu ojca - tak 

na prawdę jest miłym facetem i zabicie kogoś 

wcale nie przychodzi mu łatwo ... do czasu. 

Zazwyczaj współczesne interpretacje 

Szekspira są udziwnione na siłę, np. 

zamieniane są słowa, których widownia 

współczesna może nie zrozumieć. Tu jednak 

nowoczesność nie rzuca się w oczy,  

a wszechobecne lustra i kamery potęgują 

uczucie klaustrofobii Hamleta. 

Z ciekawostek  - czaszka użyta w 

przedstawieniu jest jak najbardziej prawdziwa. 

Podarował ją brytyjskiemu teatrowi Andrzej 

Czajkowski. Bardzo długo nikt nie miał odwagi 

brać ją na scenę, dopiero David to zrobił. 

Serdecznie polecam tą ekranizację 

osobom, które są gotowe poświęcić trzy 

godziny na intensywne doznania emocjonalne. 

Natomiast jeśli nie czujecie się na siłach - 

obejrzyjcie na dwa, trzy razy.                             

„Doba internetu” 

Czy rozwijająca się technologia może być 

dla nas szkodliwa? 

Przechadzając się szkolnym 

korytarzem coraz częściej zaczynam 

dostrzegać problem dotyczący współczesnej 

młodzieży. Gdziekolwiek się nie spojrzy widać 

tylko migające ekrany telefonów i uczniów, 

którzy wlepiają w nie swoje spojrzenia. 

Urządzenia te przemieszczają się z ręki do 

kieszeni, z kieszeni do ręki i tak w kółko, nie 

dając wytchnienia nawet na krótkich, 

pięciominutowych przerwach. W końcu trzeba 

sprawdzić, czy nie ma jakiegoś nowego posta 

na facebooku lub czy ktoś nie napisał do ciebie 

wiadomości. To samo tyczy się opuszczonych 

wręcz placów zabaw. Na takich spotkać można 

tylko małe berbecie, a gdzie się podziały już 



nieco starsze dzieci? Gdzie zapełnione boiska i 

huśtawki? 

Niegdyś karą dla młodzieży był zakaz 

wyjścia na zewnątrz i spotkania się z 

przyjaciółmi. Teraz przybiera to zupełnie inną 

formę – dziecku zabiera się telefon lub 

komputer. Odcina mu się przez to dostęp do 

internetu, czyli współczesnego źródła 

informacji i rozrywki. Czasem okazuje się 

nawet, że to jest lepszą formą kontaktu, niż 

spotkanie oko w oko, a popularni w internecie, 

niekoniecznie inteligentni ludzie, staja się dla 

nich wzorem do naśladowania. I czy tak 

powinno to wyglądać? 

Trzeba oczywiście przyznać, że 

internet jest dla nas sporym ułatwieniem, jak 

również różne, coraz to nowsze funkcje w 

telefonie. Jednak ludzie, a w szczególności 

młodzież, zaczęła zapominać o pewnego 

rodzaju umiarze. W końcu ile  g o d z i n  

dziennie można spędzać, przeglądając 

internet? Jak można w grupie osób oderwać 

się od rozmowy i zacząć korzystać z telefonu, 

ignorując otoczenie? 

 

Powinniśmy czasem zatrzymać się i 

zastanowić, czy na pewno lepiej jest psuć 

sobie wzrok, czytając niewielkie literki na 

małym ekraniku, niż schować urządzenie i 

porozmawiać z osobą obok. W domu 

odejdźmy czasem od komputera i pobawmy 

się z rodzeństwem, porozmawiajmy z 

rodzicami. Nie sprowadzajmy naszego życia do 

korzystania z małego urządzenia i 

poszukiwania w każdym miejscu dostępu do 

internetu.  

Pielgrzymka maturzystów 

Noc spędzona w kościele 

W dniach 27, 28 października 

młodzież maturalna z PCEiKZ wybrała się 

do Częstochowy. W wycieczce szkolnej  

uczestniczyły klasa III Liceum i IV 

technikum. Maturzyści przybyli do 

Częstochowy, by zawierzyć się opiece 

Jasnogórskiej Pani podczas maturalnych 

egzaminów. Podczas tego spotkania 

uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, 

czuwaniu i w Mszy Świętej. Następnie 

wszyscy udali się na nocleg do Domu 

Pielgrzyma tuż obok bazyliki. Kolejnego 

dnia odbyła się Droga Krzyżowa na Wałach 

Jasnogórskich, i młodzież pożegnała 

Częstochowę. W drodze powrotnej młodzi 

pielgrzymi wstąpili także do Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i do 

Centrum Jana Pawła II. W Sanktuarium 

młodzi  wspólnie odmówili koronkę do 

Bożego Miłosierdzia, a w centrum Jana 

Pawła II zobaczyli m.in. sutannę, którą 

miał na sobie papież podczas zamachu 

majowego w 1981 roku i ampułkę jego 

krwi, która jeszcze nie zakrzepła. Był to 



wspaniały wyjazd, którego młodzież na 

pewno szybko nie zapomni. 

Fenomen Pokemon GO 

Gra budzi wiele emocji i kontrowersji 

Pokemony jako bajka utrzymują się 

w telewizji już przeszło 20 lat. Sam za 

małego chłopaka siedziałem przed 

ekranem telewizora i czekałem na kolejny 

epizod. Oprócz tego zbierałem tzw. tazosy 

z Pokemonami, które były do zdobycia w 

paczkach chipsów. W 2016 roku dostałem 

możliwość złapania Pokemona w moim 

domu… 

I tu zaczyna się cała kontrowersja. 

Od wydania gry, zaczęła się fala ludzi 

chodzących z telefonami w dłoni. Gdy 

widzę kogoś stojącego obok pomniku na 

rynku w Szczucinie, śmigającego palcem 

po telefonie, wiem, że właśnie gra on w 

Pokemon GO. Niektórzy śmieją się z graczy 

mówiąc, że są oni dziecinni i jak mogły 

opanować ich wirtualne stwory. Ja 

natomiast stoję po drugiej stronie 

barykady. Pomimo 18 lat jestem graczem. 

Śpieszę wytłumaczyć dlaczego. Generalnie 

lubię zdrowy tryb życia. Codziennie staram 

się iść pobiegać, pojechać na rower, 

ewentualnie zagrać na orliku. Nie ma dla 

mnie różnicy czy przejadę 10 km rowerem, 

czy przejdę 10 km szukając pokemonów. 

Właśnie to w tej grze najbardziej lubię – 

muszę ruszyć się z miejsca. Nie można grać 

w Pokemony tylko i wyłącznie trzymając 

telefon w ręku, trzeba przemierzać 

kilometry. Oprócz tego jest to dla mnie i 

dla wielu innych sentymentalny powrót do 

dzieciństwa.  

 

Czy ten fenomen też mnie dotknął? 

Wydaje mi się, że tak. Kiedy idę na 

piechotę do szkoły zamiast słuchawek w 

uszach mam teraz telefon w dłoni i 

uważnie patrzę na mapę czy żaden 

stworek właśnie na niej mi się nie pojawił. 

Oczywiście to jest jakaś wada tej gry. 

Zdarzyły się przypadki ludzi, którzy 

pochłonięci grą nie uważali na siebie i 

spowodowali wypadki (nawet śmiertelne), 

ale na głupotę ludzi twórcy gry już nie 

mogą poradzić.                                                                                    

 

 


