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Wpierwszy dzieƒ Êwiàt Ksiàdz Prymas po-
Êwi´ci∏ nowà warszawskà szopk´ w pa-

rafii b∏. Edmunda Detkensa na Bielanach.
Dzie∏o wyrzeêbi∏ Józef Wilkoƒ – artysta, który
zilustrowa∏ ponad 160 polskich i zagranicz-
nych ksià˝ek dla dzieci. Szopka na Bielanach
powsta∏a równie˝ z myÊlà o dzieciach (tych
ma∏ych i tych zupe∏nie du˝ych – jak zaznacza
autor) i jest swego rodzaju echem dzieciƒ-
stwa artysty, pochodzàcego ze wsi pod Wie-
liczkà i wykszta∏conego w krakowskiej ASP. Ta
szopka jest wi´c wiejska – drewniana i s∏omia-
na, krakowska i... gotycka, jak uwa˝a sam au-
tor. Monumentalna szopka Józefa Wilkonia
to kolejny oryginalny element tradycji
wspó∏czesnych warszawskich szopek, a

parafia bielaƒska ma
nowy znak przyciàgajà-
cy zarówno wierzàcych,
jak i niewierzàcych.
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Szopka na
Bielanach
przyciàga
prostotà 
i realizmem

Witajcie, Drodzy Czytel-
nicy, w nowych cza-

sach, a w∏aÊciwie – chcia∏oby
si´ powiedzieç – w nowej
makiecie – warszawskiego
„GoÊcia Niedzielnego”. Zna-
cie nas z imienia i nazwiska,
teraz mo˝emy poznaç si´
nieco bli˝ej – prawie osobi-
Êcie. Mamy nadziej´, ˝e nas
„takich nowych” zaakceptu-
jecie. Obecny numer jest
pierwszym noworocznym,
jesteÊmy w klimacie Êwiàt,
dlatego na naszych ∏amach
znajdziecie Êwiàtecznà tema-
tyk´. To tak˝e czas podsumo-
waƒ. ZrobiliÊmy taki bilans
dla naszego regionu i archi-
diecezji.Wiemy, jakie by∏y
sukcesy i pora˝ki, a wi´c je-
steÊmy te˝ Êwiadomi, czego
nale˝y sobie ˝yczyç na Nowy
Rok. Pragniemy, aby wszyst-
kie plany zrealizowa∏y si´
i aby towarzyszy∏a im nadzie-
ja pok∏adana w Bogu. 

Wiele z∏ych skojarzeƒ wywo∏a∏
projekt parlamentarzystów SLD, 
aby pieniàdze „obci´te” Instytutowi
Pami´ci Narodowej przeznaczyç 
na dofinansowanie budowy wotum
narodu – Êwiàtyni OpatrznoÊci Bo˝ej.

Wedle informacji przekazywa-
nych przez Fundacj´ Budowy Âwià-
tyni, prace budowlane w Wilano-
wie zosta∏y w roku 2004 znacznie
spowolnione przede wszystkim z
przyczyn finansowych. Wzbudzi∏o
to zainteresowanie parlamentarzy-
stów. Na propozycj´ jednego z
pos∏ów PiS, by w miar´ mo˝liwoÊci
budow´ wesprzeç z bud˝etu paƒ-
stwa, SLD odpowiedzia∏, aby prze-
znaczyç na to pieniàdze, o które
zosta∏ pomniejszony bud˝et IPN.
Wywo∏a∏o to powszechny niesmak
i oburzenie. Warszawska kuria wy-
da∏a w tej sprawie specjalny komu-
nikat o nast´pujàcej treÊci:
„W zwiàzku z toczàcà si´ w kr´-
gach politycznych dyskusjà na te-
mat finansowania budowy Êwiàtyni
OpatrznoÊci Bo˝ej w Warszawie,
Kuria Metropolitalna Warszawska

oÊwiadcza, ˝e ani Ksiàdz
Prymas, ani Fundacja Bu-
dowy Âwiàtyni Opatrzno-
Êci Bo˝ej nie zwracali si´
o pomoc finansowà z bu-
d˝etu paƒstwa. Âwiàty-
ni´ buduje si´ z ofiar
wiernych, tak w kraju, jak i z zagra-
nicy. Nie brak te˝ instytucji pu-
blicznych, które w poczuciu odpo-
wiedzialnoÊci za polskà tradycj´
i chrzeÊcijaƒskie wartoÊci wspoma-
gajà dzie∏o budowy jako duchowej
spójni Polaków poÊród paƒstw Eu-
ropy ku doskonalszej Unii. Zwraca-
my si´ z apelem do ludzi wyobco-
wanych z idea∏ów zawartych

w dziele Êwiàtyni Opatrz-
noÊci o niew∏àczanie te-
go dzie∏a w realizacj´
planów obcych KoÊcio∏o-
wi”. 

Podczas spotkania
naszej redakcji i Radia

Józef z Ksi´dzem Prymasem poka-
zywa∏ on makiet´ budowanej
Êwiàtyni, objaÊniajàc, gdzie ewen-
tualnie mog∏aby byç celebrowana
Msza Êw. przez Ojca Âwi´tego.
Natomiast w wywiadzie dla KAI
z okazji swoich 75. urodzin po-
wiedzia∏, ˝e przewiduje, i˝ budo-
w´ dokoƒczy jego nast´pca.

AW

Próba podzielenia Polaków nie uda∏a si´

Kto zbuduje Êwiàtyni´?

Budow´ Êwiàtyni
OpatrznoÊci Bo˝ej
dokoƒczy mój
nast´pca 
– powiedzia∏ kard.
Józef Glemp,
Prymas Polski
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Pierwszego maja obudziliÊmy si´ w Unii

Z WARSZAWY DO BRUKSELI.
Szampan, pokazy sztucznych ogni,
wyst´py gwiazd towarzyszy∏y ofi-
cjalnym uroczystoÊciom wejÊcia
Polski do Unii Europejskiej, jakie
odby∏y si´ na warszawskim pl. Pi∏-
sudskiego o pó∏nocy z 30 kwietnia
na 1 maja. Wciàgajàc na maszt flag´
Unii Europejskiej, prezydent Alek-
sander KwaÊniewski mówi∏, ̋ e „ma-
rzenie sta∏o si´ rzeczywistoÊcià”.
Pierwszy premier III RP Tadeusz
Mazowiecki przypomnia∏ s∏owa Ja-
na Paw∏a II wypowiedziane w 1979
r. na tym placu: „Niech zstàpi Duch
Twój, niech zstàpi Duch Twój i od-

nowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Ran-
kiem 1 maja prezydent zaprosi∏ po-
nad 2,5 tys. goÊci na podzamcze na
„Europejskie Êniadanie”.

A ju˝ w czerwcu wybieraliÊmy
cz∏onków Parlamentu Europejskie-
go. W okr´gu warszawskim zwy-
ci´˝y∏ prof. Bronis∏aw Geremek z
Unii WolnoÊci, drugi by∏ Micha∏ Ka-
miƒski z Prawa i SprawiedliwoÊci, a
na trzecim miejscu prof. Dariusz
Rosati z Socjaldemokracji Polskiej.
W stolicy najwi´cej g∏osów zdoby-
∏o PiS, a frekwencja w wyborach
by∏a znacznie wy˝sza ni˝ przeci´t-
na w kraju i wynios∏a 31,6 proc.

ROZBUDOWA LOTNISK. 4 li-
stopada Naczelny Sàd Administra-
cyjny podtrzyma∏ wyrok woje-
wódzkiego sàdu administracyjne-
go i nie zgodzi∏ si´ na ustanowie-
nie stref ograniczonego u˝ytko-
wania wokó∏ lotniska na Ok´ciu.
Od decyzji odwo∏a∏ si´ wojewoda,
który latem ubieg∏ego roku nakre-
Êli∏ wokó∏ lotniska stref´ ograni-
czonego u˝ytkowania, uzale˝nio-
nà od stopnia jego ucià˝liwoÊci.
W strefie, podzielonej na podstre-

fy, obowiàzywa∏o wiele zakazów,
m.in. budowy domów. Bez wyzna-
czenia strefy Porty Lotnicze nie
mog∏yby zgodnie z prawem budo-
waç nowego terminalu pasa˝er-
skiego. Od decyzji wojewody od-
wo∏ali si´ mieszkaƒcy okolic lotni-
ska, zrzeszeni w kilku stowarzy-
szeniach. Zdaniem sàdu, granice
strefy wyznaczono nieprecyzyj-
nie. Wojewoda obiecuje sporzà-
dziç dok∏adniejszà map´. 

Tymczasem Ok´cie b´dzie od-
cià˝one przez nowe lotnisko w
Modlinie, które przejmie pasa˝e-
rów tanich linii lotniczych. Porozu-
mienie w tej sprawie podpisano 11
grudnia. Spó∏k´, która ma przebu-
dowaç, a potem u˝ytkowaç lotni-
sko powo∏ajà: przedsi´biorstwo
Porty Lotnicze oraz Agencja Mie-
nia Wojskowego. Pierwsze samo-
loty pasa˝erskie startowa∏yby z
Modlina latem.

Forum Ekonomiczne
WARSZAWA. Tygodnie przygo-
towaƒ, zamkni´te centrum War-
szawy, witryny sklepowe zabite
p∏ytami pilÊniowymi, policjanci
Êciàgni´ci z ca∏ej Polski, sparali˝o-
wane miasto... Mimo obaw trzy-
dniowy, majowy Europejski
Szczyt Gospodarczy przebiega∏
niezwykle sprawnie i bez zak∏ó-
ceƒ ze strony przeciwników glo-
balizacji. W obradach w hotelu
Victoria uczestniczy∏o osiemnastu
szefów paƒstw i dwa tysiàce biz-
nesmenów. Tematy dotyczy∏y
g∏ownie tego, jak zreformowaç
Uni´ przy okazji jej rozszerzenia,
chocia˝ nie brakowa∏o te˝ dysku-
sji na tematy zdawa∏oby si´ dale-
kie od polityki i gospodarki, np.
jak odchudziç oty∏ych Europejczy-
ków. Przygotowania do szczytu
kosztowa∏y ok. 28 mln z∏, z tego
ponad 11 mln z∏ trafi∏o do policji.
Prawie 10 mln z∏ pochodzi∏o z re-
zerwy bud˝etu paƒstwa, 5 mln z∏
z kasy miasta, a 1,4 mln z∏ do∏o˝y-
∏a Komenda G∏ówna.

Solidarni 
z potrzebujàcymi
DLA HISZPANII, BIES¸ANU,
UKRAINY. 12 marca przed ambasa-
dà Hiszpanii w Warszawie kilkaset
osób protestowa∏o w milczeniu
przeciwko atakowi terrorystyczne-
mu w Madrycie. Nast´pnego dnia za-
mkni´te by∏y miejskie teatry, a na
urz´dach paƒstwowych i samorzà-
dowych opuszczono flagi do po∏owy
masztu. 15 marca w po∏udnie w kra-
jach europejskich ofiary uczczono
minutà ciszy. 

Po wrzeÊniowej tragedii w Bie-
s∏anie, warszawskie szpitale zade-
klarowa∏y pomoc medycznà ofia-
rom. Zbiórki funduszy i darów,
oprócz organizacji pozarzàdo-
wych, prowadzi∏y te˝ dzieci z war-
szawskich szkó∏.

Po listopadowych sfa∏szowanych
wyborach na Ukrainie, warszawiacy
na znak solidarnoÊci wpinali w
p∏aszcze pomaraƒczowe wstà˝ki. W
stolicy odby∏ si´ koncert „Kijów –
Warszawa – wspólna sprawa”, nad
którym patronat objà∏ prezydent Ka-
czyƒski. U ojców bazylianów na Mio-
dowej prowadzona by∏a zbiórka na
rzecz protestujàcych na Ukrainie.
Konwój z darami zorganizowa∏y tak-
˝e w∏adze miasta.

Prokuratura bada
inwestycje
Z INICJATYWY RATUSZA. W
sprawie budowy Z∏otych Tarasów,
w listopadzie sto∏eczna prokura-
tura postawi∏a zarzuty dwom
urz´dnikom: Janowi W. (SLD), by-
∏emu burmistrzowi gminy Cen-
trum, oraz jego zast´pcy Jerzemu
G. (PO). Zdaniem prokuratury, na-
razili oni publicznà kas´ na straty
w wysokoÊci 101 mln z∏, zani˝ajàc
ceny dzia∏ek przy sprzeda˝y inwe-
storowi, odsprzedanie cz´Êci
gminnych udzia∏ów poni˝ej ich
wartoÊci oraz sprzeda˝ gruntów,
do których zg∏aszali roszczenia
dawni w∏aÊciciele. Oskar˝enie
obejmie ca∏y zarzàd dawnej gmi-
ny Centrum.

Od roku prokuratura bada
sprawy budowy mostów Siekier-
kowskiego i Âwi´tokrzyskiego.
Ten ostatni mia∏ kosztowaç 255,2
mln z∏, a kosztowa∏ 440,2 mln z∏ –
wynika z raportu NIK. Budow´
prowadzono z naruszeniem prze-
pisów i niegospodarnie. NIK uwa-
˝a, ˝e uk∏ad budowy: inwestor
bezpoÊredni – inwestor zast´p-
czy–p∏atnik, wywindowa∏o koszty
i rozmy∏o odpowiedzialnoÊç, a
skorzysta∏a na tym firma Wojcie-
cha ¸awniczaka – ZBM Inwestor
Zast´pczy. Cz∏onkowie zarzàdu
spó∏ki Trasa Âwi´tokrzyska, która
odpowiada∏a za budow´ Mostu
Âwi´tokrzyskiego i tunelu pod
Wis∏ostradà, zarobili w sumie 5,5
mln z∏. NIK wspomnia∏ te˝ o bez-
prawnie odliczanym podatku VAT,
którego teraz domaga si´ fiskus
(chodzi o 50 mln z∏). W tej ostat-
niej kwestii wypowie si´ sàd wo-
jewódzki. Otwarty zaledwie dwa
lata temu most Siekierkowski ju˝
wymaga remontu.

Witamy w Unii
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Bez stref, ale z Modlinem
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WARSZAWA GÓRCE. 24 wrze-
Ênia nad ranem przy ul. Gór-
czewskiej w Warszawie sp∏on´-
∏a doszcz´tnie drewniana kapli-
ca Êw. ¸ukasza Ewangelisty, pe∏-
niàca funkcj´ tymczasowego
koÊcio∏a (na zdj´ciu). Ogieƒ
ominà∏ jednak drewnianà ka-
pliczk´ Niepokalanej, ustawio-

nà w miejscu, gdzie sta∏ konfe-
sjona∏ pierwszego proboszcza
parafii ks. Zenona Trzaskow-
skiego, nie naruszy∏ te˝ relikwii
Êw. Ojca Pio. Po po˝arze w ko-
Êcio∏ach archidiecezji i na Pra-
dze odby∏y si´ spontaniczne
zbiórki pieni´dzy na budow´
nowego koÊcio∏a na Górcach. 

Aktorzy recytujà 
VARSAVIA SACRA. Po czte-
rech latach sukcesów w ca∏ym
kraju, wreszcie do Warszawy
zawita∏ program recytatorski
Verba Sacra, który w stolicy
przyjà∏ nazw´ Varsavia Sacra.
Na inauguracj´ cyklu wybrano
koÊció∏ seminaryjny Êw. Józefa,
w którym fragmenty Ksi´gi
MàdroÊci czyta∏a 17 paêdzier-
nika Halina ¸abonarska. 7 listo-
pada w akademickim koÊciele
Êw. Anny Bogurodzic´ albo Pa-
cierz Staropolski recytowa∏a An-
na Seniuk; 11 listopada w ba-
zylice Êwi´tokrzyskiej wystàpi-
∏a Dorota Segda z prezentacjà
fragmentów Dzienniczka Êw.
Faustyny Kowalskiej, a 19
grudnia Zofia Kucówna czyta∏a
Apokryfy na Bo˝e Narodzenie.

MUZEUM NA ˚OLIBORZU.
Ko∏yska ma∏ego Jurka, drzwi, piec
kaflowy i okno z domu Popie∏usz-
ków znalaz∏y si´ wÊród ekspona-
tów Muzeum S∏ugi Bo˝ego Ksi´-
dza Jerzego Popie∏uszki, otwarte-
go 16 paêdziernika w dolnym ko-
Êciele Êw. Stanis∏awa Kostki na ˚o-
liborzu. Ekspozycja podzielona
jest na osiem cz´Êci, ukazujàcych
˝ycie i m´czeƒstwo kapelana Soli-

darnoÊci na tle rzeczywistoÊci ko-
munistycznej Polski. G∏ówne ak-
centy po∏o˝ono na pos∏ug´ dusz-
pasterskà ks. Jerzego wÊród ro-
botników Huty Warszawa, Msze
Êw. za Ojczyzn´, z udzia∏em
przedstawicieli Êwiata nauki i kul-
tury, oraz drog´ m´czeƒstwa – od
porwania przez oficerów SB, po
brutalne zabójstwo i utopienie
zw∏ok na tamie we W∏oc∏awku.

Nie zapominajà
ÂCIE˚KA KSI¢DZA BRON-
KA. Ju˝ od marca warszawiacy
przechadzajà si´ Êcie˝kà ks. Bo-
zowskiego, prowadzàcà od
klasztoru wizytek na Trakcie
Królewskim w dó∏, Êlimakiem
ulicy Karowej, a˝ do klasztoru
urszulanek szarych na WiÊlanej.
Âcie˝ka zosta∏a wyznaczona na
wniosek Stowarzyszenia Przyja-
ció∏ ks. Bronis∏awa Bozowskie-
go, staraniem którego na murze
klasztoru wizytek umieszczono
te˝ tablic´ ku czci s∏ynnego ka-
p∏ana. Cz∏onkowie Stowarzysze-
nia o kilkusetmetrowym trakcie
mówià, ˝e jest „naznaczony
przyjaêniami, wa˝nymi i ser-
decznymi rozmowami”.

Spali∏a si´ kaplica

Pami´ci ksi´dza Jerzego 
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Matka Bo˝a 
ukoronowana
KOMORÓW. 12
wrzeÊnia Prymas
Polski kard. Jó-
zef Glemp ko-
ronowa∏ s∏ynà-
cy ∏askami wi-
zerunek Matki
Bo˝ej Mi∏osier-
nej w koÊciele Na-
rodzenia NMP w
Komorowie. Ob-
raz, namalowany
przed wojnà jako
praca dyplomo-
wa Julii Juszkie-
wicz z ASP, zosta∏ w
1952 r. ofiarowany parafii
przez pewnà rodzin´ z Komoro-
wa. Podczas koronacji tutejsza pa-
rafianka Natalia Kukulska zaÊpie-
wa∏a specjalnie skomponowanà
na t´ uroczystoÊç pieÊƒ. 

Anna Seniuk

I Zjazd
Absolwentów
UKSW. Jednych los rzuci∏ w dale-
kie kraje, inni zwiàzali swoje ka-
riery z uczelnià i Polskà. 25 wrze-
Ênia odby∏ si´ I Zjazd Absolwen-
tów Uniwersytetu Kardyna∏a Ste-
fana Wyszyƒskiego, utworzonego
w 1999 roku z Akademii Teologii
Katolickiej. Z 25 tys. absolwen-
tów uczelni, która w tym roku
Êwi´towa∏a 50-lecie istnienia,
przyjecha∏o ponad 300 osób.
W∏adze uniwersyteckie zapowia-
dajà, ˝e nast´pny zjazd b´dzie
liczniejszy, poniewa˝ jego organi-
zacjà zajmie si´ powstajàce To-
warzystwo Absolwentów i Przyja-

ció∏ UKSW. 

Wa˝ni jubilaci
ROCZNICE. W tym
roku 350 lat fundacji
pierwszego klasztoru

w Polsce obchodzi∏y
siostry wizytki  z war-
szawskiego Krakow-
skiego PrzedmieÊcia.
Siostry nazaretanki
Êwi´towa∏y zaÊ 85-
lecie za∏o˝enia li-
ceum ogólnokszta∏-
càcego dla dziew-

czàt przy ul. Czerniakowskiej.
Dziesi´ç lat obecnoÊci w eterze
obchodzi∏o Radio Józef. Siedem-
dziesiàte piàte urodziny obcho-
dzi∏ 18 grudnia kard. Józef
Glemp, Prymas Polski.
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Sonda

CO DAJE WSPÓLNE 

KOL¢DOWANIE?

SABINA W¸ODARSKA, 
KIEROWNIK CHÓRU

ALLA POLLACA

Europejskie Spo-
tkania Chóralne
odbywajà si´ na
zasadzie festiwa-
lu: cieszymy si´,
muzykujàc ra-

zem, Êpiewajàc kol´dy, dajàc
radoÊç innym. Ten repertuar
nigdy si´ nie nudzi m∏odym
chórzystom. Wspania∏e w
tym wszystkim jest te˝ to, ˝e
nasza polska kol´da zagoÊci-
∏a w cudzoziemskich chórach
i mamy nadziej´, ˝e zostawià
je w swoim repertuarze.
OczywiÊcie podczas gali
w Teatrze Wielkim trzeba za-
Êpiewaç je po polsku! W tym
roku najbardziej podoba∏a
si´ „Przybie˝eli do Beltlejem
pasterze”. Dla mnie ka˝da
kol´da jest ∏adna, bo niesie
ciep∏o, radoÊç albo zadum´.
Nasz chór w Bo˝e Narodze-
nie wykona w Teatrze Wiel-
kim oratorium „A kto si´ od-
da w radoÊç” Ernesta Brylla i
W∏odzimierza Korcza.

MARCIN TOBIASZ, 
STUDENT ZARZÑDZANIA

NA POLITECHNICE

WARSZAWSKIEJ

Europejskie Spo-
tkania Chóralne
sà dla nas wielkà
frajdà. To jest
pomys∏ pani Sa-
biny i jej syna

Tomka. My im pomagamy,
opiekujàc si´ mi´dzy inny-
mi chórami – naszymi go-
Êçmi. Moim zdaniem,
w tym roku najlepiej Êpie-
wa∏y polskie chóry oraz
chór z Ukrainy. Bardzo mi
si´ podoba∏y nasze pasto-
ra∏ki, które wykonywaliÊmy
w opracowaniu Andrzeja
Borzyma. By∏o du˝o prze-
szkadzajek perkusyjnych
typu janczary, tamburyn,
trójkàt. Zrobi∏a si´ z tego
wspania∏a harmonia z chó-
rem i fortepianem. Fajnie
to wysz∏o. 

V Europejskie Spotka

Kol´dujmy po
Kol´dy sà dla mnie

jednym

z najwa˝niejszych

religijnych akcentów

Êwiàt – twierdzi 35 proc.

m∏odych ludzi indagowanych

na temat prze˝ywania Bo˝ego

Narodzenia przez wcale nie

„pobo˝ny” m∏odzie˝owy

portal internetowy. „Nie

znam i nie Êpiewam” – takà

deklaracj´ sk∏ada tylko

3 procent g∏osujàcych. 

tekst
ALICJA WYSOCKA

Od pi´ciu lat w grudniu War-
szawa rozbrzmiewa kol´dami
z ca∏ej Europy. Dzia∏ajàcy przy Te-
atrze Wielkim – Operze Narodo-
wej chór Alla Pollaca organizuje
Europejskie Spotkania Chóralne
z udzia∏em kilkuset zagranicznych
chórzystów. Podczas wielkiej gali
na scenie opery narodowej wszy-
scy Êpiewajà swoje narodowe ko-
l´dy oraz trzy wybrane polskie.
Razem wykonujà te˝ pieÊƒ „Gaude
Mater Polonia” i „Od´ do radoÊci”
(dziÊ hymn Unii Europejskiej) Lu-
dwika van Beethovena. 

˚yjemy obok siebie 
– Êpiewajmy razem

Pod takim has∏em organizo-
wane sà Europejskie Spotkania
Chóralne. 

– Impreza narodzi∏a
si´ na prze∏omie tysiàc-
leci, w roku Wielkiego
Jubileuszu, gdy coraz
bli˝sza stawa∏a si´ idea
zjednoczenia Europy.
Nie chcemy, by przez
unifikacj´ zatraci∏a si´
w∏asna to˝samoÊç kultu-
ralna. Jednoczàcy si´
kontynent daje mo˝liwoÊç kon-
solidacji z innymi narodami
z zachowaniem rodzimych od-
r´bnoÊci i, co najwa˝niejsze,
kulturalnej odmiennoÊci. Tak
jak ró˝nià si´ nasze stroje ludo-
we i folklor, tak ró˝na jest nasza
muzyka. Dzisiaj mo˝emy czer-
paç ze skarbnicy wszystkich na-
rodów, ale musimy si´ spoty-
kaç, pokazywaç swojà odmien-
noÊç, wymieniaç doÊwiadcze-
nia, wzajemnie si´ uczyç –
przedstawia ide´ Spotkaƒ To-
masz W∏odarski z chóru Alla
Pollaca. 

O tym, ˝e ma ra-
cj´, przekonujà pe∏ne
koÊcio∏y i sale kon-
certowe. Zawsze in-
auguracja Spotkaƒ
odbywa si´ w bazyli-
ce Âwi´tego Krzy˝a,
w tym roku by∏o to
9 grudnia. Tego dnia
chóry prezentowa∏y

krótki program jako wizytówk´
swojego kraju. Potem goÊcie
rozjechali si´ po ca∏ym Mazow-
szu. Tegoroczne koncerty odby-
wa∏y si´ w Kadzidle, Przysusze,
Siedlcach, Soko∏owie Podla-
skim, Szyd∏owcu i P∏ocku. Re-
pertuar zale˝ny by∏ od miejsca
wyst´pu: w koÊcio∏ach chóry
Êpiewa∏y przede wszystkim ko-
l´dy i pieÊni Êwiàteczne. Fina-
∏em by∏ wspólny koncert
wszystkich uczestników festi-
walu na scenie Teatru Wielkie-
go i odÊpiewanie przez blisko
pó∏ tysiàca chórzystów najpi´k-

Inauguracja
Europejskich
Spotkaƒ
Chóralnych zawsze
odbywa si´
w koÊciele
Âwi´tego Krzy˝a.
Na zdj´ciu chór
Alla Pollaca.
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Spotkania Chóralnez

po europejsku
Sonda

KOL¢DY W INNYCH
KRAJACH

LARYSA MICHAJLIK, DZIENNIKARKA

Z GRODNA

Na Bia∏orusi, zw∏a-
szcza wschodniej,
tradycja Êpiewa-
nia zanik∏a z wia-
rà po 1939 r. Ina-
czej by∏o na Gro-
dzieƒszczyênie i Nowogród-
czyênie, gdzie w rodzinach
Êpiewa∏o si´ kol´dy, nawet
w najtrudniejszych czasach,
oczywiÊcie nie afiszujàc
si´ tym. Najpopularniejsza by-
∏a „Przybie˝eli do Betlejem” –
zna∏ jà ka˝dy, u kogo w rodzi-
nie trwa∏y tradycje religijne.
Od tej kol´dy zaczynamy tak-
˝e dzisiaj nasze spotkania ko-
l´dowe na Bia∏orusi, tak jak
w Polsce od „WÊród nocnej ci-
szy”. Popularna by∏a „Cicha
noc”, wykonywana w telewizji
przez Êpiewaków operowych.
Nikt nie mówi∏, ˝e to kol´da,
tylko ˝e pieÊƒ nale˝àca do tra-
dycji kulturalnej.

KS. DECLAN DOYLE Z DUBLINA

W Irlandii
Êpiewa si´
wiele tra-
dycyjnych
kol´d, po-
pularnych
na ca∏ym Êwiecie. Te najbar-
dziej znane, jak choçby „Cichà
noc”, Êpiewa si´ po irlandzku
lub po angielsku, podobnie
jak przypisywanà Mendels-
sohnowi „Hark, the Herald
Angels Sing”, czy ∏aciƒskà
„Adeste fideles”. OczywiÊcie
mamy te˝ swoje rodzime ko-
l´dy, które zyska∏y mi´dzy-
narodowà popularnoÊç,
zw∏aszcza „Kol´d´ z We-
xford ”, która wywodzi si´
z rybackiej wioski Kilmore
Quay z hrabstwa Wexford.
Z tego regionu pochodzi
zresztà wiele kol´d, t∏uma-
czonych na angielski i pi´k-
nie zaaran˝owanych przez
angielskiego kompozytora
Johna Ruttera. Âpiewanie ko-
l´d w domach nie nale˝y do
tradycji, ale niektórzy ch´t-
nie je wspólnie nucà. 

niejszych polskich kol´d, w tym
roku by∏y to: „Bracia, patrzcie
jeno”, „Przybie˝eli do Betlejem
pasterze” i „Bóg si´ rodzi”. 

Razem Êpiewali m∏odzi lu-
dzie ze S∏owenii (chór Dekliski
Pevski Zbor Gimnazije Celje Cen-
ter), S∏owacji (chór ˚ilinsky Det-
ski Zbor Odborarik), z Rosji
z Sankt Petersburga (The Boys
Choir „Echo”), ze stolicy Irlandii
– Dublina (chór Cantairi Oga
Atha Cliath), z Symferopola na
Ukrainie (Chór Kameralny Ma-
dryga∏) oraz z Polski: Chór Mie-
szany Liceum Ogólnokszta∏càce-
go w G∏ubczycach, chór „Sine
Nomine” z Ciechanowa, Chór
Miasta Siedlce i gospodarz Euro-
pejskich Spotkaƒ, czyli Alla Pol-
lacca z Warszawy. 

– ChórzyÊci z Europy Zachod-
niej majà oczywiÊcie k∏opoty z j´-
zykiem polskim, no bo jak Êpie-
wajàco wymówiç „Przybie˝eli do
Betlejem pasterze”? Ale przyj´cie

przez polskà publicznoÊç jest tak
wspania∏e, ˝e zawsze schodzà ze
sceny radoÊni i pe∏ni entuzjazmu
– zapewnia Marcin Tobiasz, zwià-
zany z chórem Alla Pollaca od...
18 lat. 

Drugi dom 
pe∏en dyscypliny

Chór Alla Pollaca istnieje od
1945 r. Zosta∏ za∏o˝ony przez ów-
czesnego solist´ Teatru Wielkiego
druha W∏adys∏awa Skoraczew-
skiego (do 1990 r. jego nazwa
brzmia∏a: Centralny Zespó∏ Arty-
styczny ZHP im. W∏adys∏awa Sko-
raczewskiego). W jego sk∏ad
wchodzi ok. 200 m∏odych chórzy-
stów w wieku od 6 do 26 lat. Kon-
certuje w trzech grupach wieko-
wych. Cz∏onkowie chóru biorà
udzia∏ przede wszystkim w przed-
stawieniach operowych Teatru
Wielkiego, ale Êpiewajà te˝ w naj-
bardziej znanych salach koncerto-
wych w Polsce i za granicà. 

– Zespó∏ wykonuje muzyk´
wszystkich epok, nagrywa p∏yty
i towarzyszy solistom opero-
wym, ale te˝ znanym piosenka-
rzom. JeÊli chodzi o kol´dy, to
poza polskimi kol´dami i pasto-
ra∏kami, Êpiewamy kol´dy ró˝-
nych narodów: niemieckie, w∏o-
skie, amerykaƒskie, oczywiÊcie
w j´zykach oryginalnych. Âpie-
wamy mi´dzy innymi kol´dy
Edwarda Brittena. MyÊl´, ˝e ta-
kim Êwiàtecznym repertuarem
moglibyÊmy zape∏niç dwugo-
dzinny koncert – podkreÊla Sabi-
na W∏odarska, od 1983 r. kie-
rownik chóru. 

M∏odzie˝, dla której Êpiewa-
nie w Alla Pollaca jest wa˝nym
hobby, ale nie podstawowym za-
j´ciem, zapewnia: 

– Chór to miejsce, gdzie
znalaz∏am nie tylko przyjació∏,
ale nauczy∏am si´ niesamowitej
dyscypliny, mia∏am okazj´ wy-
st´powaç na najpi´kniejszych
polskich scenach, wyje˝d˝aç za

granic´, Êpiewaç w operach, ro-
biç wiele ró˝nych pi´knych rze-
czy, których nie mia∏abym oka-
zji prze˝yç, gdybym nie kocha-
∏a muzyki i Êpiewu. Najbardziej
lubi´ Êpiewaç utwory polifo-
niczne, gdzie ka˝dy g∏os ma
swojà lini´ melodycznà i wszy-
scy nawzajem si´ dope∏niajà. –
opowiada Patrycja, studentka
czwartego roku na wydziale na-
uk politycznych w Wy˝szej
Szkole Humanistycznej w Pu∏-
tusku, z 15-letnim sta˝em
w chórze. 

Próby w Alla Pollaca odbywa-
jà si´ co najmniej dwa razy w ty-
godniu, po dwie godziny, do te-
go dochodzà jeszcze próby do-
datkowe przed wa˝nymi koncer-
tami czy spektaklami, no i na-
grania radiowe i telewizyjne.
W czasie wakacji m∏odzi chórzy-
Êci wyje˝d˝ajà na dwutygodnio-
we warsztaty muzyczne do ja-
kiegoÊ pi´knego zakàtka Polski,
gdzie Êpiewajà... codziennie. 

Nic dziwnego, ˝e chór trak-
tujà jak drugi dom: 

– Nigdy nie chodzi∏em na po-
dwórko jak inne dzieci, wolny
czas sp´dza∏em w teatrze: na pró-
bach, spektaklach. To by∏a dla
mnie Êwietna zabawa. Na przes∏u-
chanie zaprowadzi∏ mnie i mojà
siostr´ tato. Okaza∏o si´, ˝e ja mo-
g´ zostaç, a ona nie. Pani Sabina
W∏odarska jest jak druga mama,
ma bardzo silnà osobowoÊç. Gdy-
by tak nie by∏o, to wszyscy chórzy-
Êci, a jest nas dwie setki, weszliby
jej na g∏ow´. Musi czasem tupnàç,
ochrzaniç nas. Nie pami´tam jed-
nak, ˝eby kogoÊ wyrzuci∏a z chóru.
Raczej sami odchodzimy, choç
jest to rzadkie, bo ludzie na ogó∏
chcà tu byç i nie stwarzajà jakichÊ
problemów. Po prostu kochamy
Êpiewaç i lubimy byç ze sobà.
A dzi´ki Europejskim Spotkaniom
Chóralnym mamy coraz wi´cej
przyjació∏ w ca∏ej Europie... –
zwierza si´ Marcin Tobiasz. 
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Polskà specyfikà Tygodnia Modlitw
o JednoÊç ChrzeÊcijan sà Msze Êw.,
w których uczestniczà przedstawiciele
innych wyznaƒ. Stosowana jest goÊcinna
wymiana kaznodziei: na Mszach Êw.
w koÊcio∏ach katolickich kaznodziejà
jest duchowny z innego KoÊcio∏a
chrzeÊcijaƒskiego, zaÊ ksi´˝a katoliccy
g∏oszà kazania podczas nabo˝eƒstw
w Êwiàtyniach bratnich KoÊcio∏ów.

Polski zespó∏ ekumeniczny
opracowa∏ szczegó∏owy program
nabo˝eƒstw na ka˝dy dzieƒ Tygo-
dnia Modlitw. Broszura ta, po raz
ósmy przygotowana przez Rad´
Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz
Polskà Rad´ Ekumenicznà, zawie-
ra propozycje tekstów liturgicz-
nych, modlitw wiernych i homilii
na poszczególne dni Tygodnia. Pu-
blikacja trafi∏a do wszystkich para-
fii katolickich oraz do parafii sied-
miu KoÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich,
skupionych w Polskiej Radzie Eku-
menicznej: prawos∏awnego, ewan-
gelicko-augsburskiego, ewangelic-
ko-reformowanego, ewangelicko-
-metodystycznego, polskokatolic-
kiego, starokatolickiego mariawi-
tów i chrzeÊcijan baptystów.

Jak zwykle styczniowy Ty-
dzieƒ Powszechnej Modlitwy
o JednoÊç ChrzeÊcijan, obcho-
dzony w KoÊciele powszech-
nym od 18 do 25 stycznia,
w KoÊciele warszawskim rozcià-
ga si´ na niemal trzy tygodnie.
Przygotowywany jest wspólnie
przez przedstawicieli KoÊcio∏a
rzymskokatolickiego oraz Ko-
Êcio∏a prawos∏awnego i KoÊcio-
∏ów protestanckich. B´dzie on
poprzedzony Dniem Judaizmu
(17 stycznia), a zakoƒczony
Dniem Islamu (26 stycznia).

Centralne obchody warszaw-
skiego Tygodnia Modlitw o Jed-
noÊç ChrzeÊcijan odb´dà si´ 23
stycznia w koÊciele Êw. Jakuba na

Ochocie. Ha-
s∏em tegorocz-
nego Tygodnia
jest fragment
z Pierwszego
Listu Êw. Paw∏a
do Koryntian:
„Chrystus je-
dynym funda-
mentem Ko-
Êcio∏a” (1 Kor
3,1–23). 

W Warszawie nabo˝eƒstwa
ekumeniczne rozpocznà si´ 13
stycznia w koÊciele Êw. Zygmun-
ta na Bielanach, a zakoƒczà 30
stycznia w koÊciele Êw. Katarzy-
ny na S∏u˝ewie.

TG

Rozpoczyna si´ Tydzieƒ Modlitw o JednoÊç ChrzeÊcijan

AbyÊmy byli jedno
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■ 13 stycznia, godz. 18.00, parafia Êw. Zygmunta na
Bielanach, plac Konfederacji 55

■ 14 stycznia, godz. 18.00, parafia Mi∏osierdzia Bo-
˝ego, ul. Ateƒska 12

■ 15 stycznia, godz. 18.00, parafia b∏. W∏adys∏awa
z Gielniowa, ul. Przy Ba˝antarni 3

■ 16 stycznia, godz. 18.00, parafia Êw. Krzysztofa
w Podkowie LeÊnej, ul. 1 Maja 7

■ 17 stycznia, godz. 18.00, Dzieƒ Judaizmu, para-
fia Êw. Wincentego Pallottiego, ul. Skaryszew-
ska 12

■ 18 stycznia, godz. 18.00, koÊció∏ ewangelicko-re-
formowany, al. SolidarnoÊci 74

■ 19 stycznia, godz. 18.00, koÊció∏ chrzeÊcijan bap-
tystów, ul. Waliców 25

■ 20 stycznia, godz. 18.00, katedra prawos∏awna
Êw. Marii Magdaleny, al. SolidarnoÊci 52 

■ 21 stycznia, godz. 18.00, koÊció∏ ewangelicko-me-
todystyczny, ul. Mokotowska 12

■ 22 stycznia, godz. 18.00, koÊció∏ polskokatolicki,
ul. Szwole˝erów 4

■ 23 stycznia, godz. 17.00, nabo˝eƒstwo centralne,
parafia Êw. Jakuba Aposto∏a, ul. Grójecka 38

■ 24 stycznia, godz. 18.00, koÊció∏ starokatolicki
mariawitów, ul. Wolska 186

■ 25 stycznia, godz. 18.00, koÊció∏ ewangelicko-au-
gsburski Âwi´tej Trójcy, plac Ma∏achowskiego 1

■ 26 stycznia, godz. 18.00, koÊció∏ ewangelicko-re-
formowany, al. SolidarnoÊci 74 (nabo˝eƒstwo dla
m∏odzie˝y)

■ 26 stycznia, godz. 17.00, Dzieƒ Islamu, Aula Wiel-
ka „Bobolanum”, ul. Rakowiecka 61

■ 27 stycznia, godz. 17.30, koÊció∏ Êw. Marcina (sio-
stry Franciszkanki S∏u˝ebnice Krzy˝a), ul. Piwna
9/11 (tradycyjnie, w ka˝dy ostatni czwartek mie-
siàca)

■ 28 stycznia, godz. 19.00, parafia Êw. A. Orione
i Stowarzyszenie EFFATHA, ul. Lindleya 12

■ 29 stycznia, godz. 18.00, katedra Êw. Floriana na
Pradze, ul. Floriaƒska 3

■ 30 stycznia, godz. 12.30, parafia Êw. Katarzyny na
S∏u˝ewie, ul. Fosa 17.

Nabo˝eƒstwa o JednoÊç ChrzeÊcijan w Warszawie przygotowane
przez KoÊció∏ rzymskokatolicki i KoÊcio∏y zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej:

Nowa wyszukiwarka
internetowa

FIDES ma
FIDKAR

Na zamówienie Biura ds. Rozwoju
i Komputeryzacji Federacji Biblio-
tek KoÊcielnych FIDES powsta∏a
nowa „multiwyszukiwarka” inter-
netowa.

Pozwala ona na prowadze-
nie wyszukiwaƒ katalogowych
i bibliograficznych w wielu ba-
zach komputerowych jednocze-
Ênie. Poprzez FIDKAR mo˝na
w tym samym czasie prowadziç
wyszukiwanie w katalogach
ksià˝ek oraz w bibliografiach
zawartoÊci czasopism i biblio-
grafiach tematycznych, a tak˝e
w katalogach prac magister-
skich. U∏atwia to na przyk∏ad
sporzàdzanie bibliografii kon-
kretnej osoby lub wykazu tema-
tycznego obejmujàcego nie tyl-
ko ksià˝ki, ale i artyku∏y czaso-
pism, fragmenty z prac zbioro-
wych i prace dyplomowe. No-
woÊcià tego rozwiàzania jest
te˝ mo˝liwoÊç przeglàdania baz
danych zawierajàcych doku-
menty w ró˝nych formatach
(np. prac magisterskich). 

Oprócz FIDKAR powsta∏ te˝
program FIDSERW, umo˝liwia-
jàcy przeglàdanie baz danych
polskiego pakietu biblioteczne-
go MAK. Obydwa programy
opracowa∏ Micha∏ Marks – stu-
dent Politechniki Warszawskiej.
FIDES przewiduje, ˝e aplikacje
mogà byç u˝ytecznym narz´-
dziem dla bibliotek gminnych
czy powiatowych, które mog∏y-
by tworzyç wspólne bazy da-
nych. Federacja FIDES jest go-
towa za niewygórowanà cen´
umo˝liwiç bibliotekom i gru-
pom bibliotek zastosowanie
nowych aplikacji do prezentacji
swoich katalogów i baz da-
nych. Indywidualni internauci
mogà korzystaç z FIDKAR-
-u, wchodzàc na stron´ www.
fides. org. pl/fidkar/ W wyszuki-
warce mo˝na szukaç te˝ infor-
macji z katalogów bibliotek za-
granicznych, m. in. watykaƒ-
skich, Uniwersytetu w Oxfor-
dzie, Rosyjskiej Biblioteki Na-
rodowej. AW

W tym roku nie
b´dzie wspólnego

nabo˝eƒstwa
w kaplicy

Adwentystów Dnia
Siódmego.
Wi´kszoÊç

nabo˝eƒstw b´dzie
odbywaç si´
w koscio∏ach

katolickich
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Rysunek, tempera, pastel, techniki
mieszane, mozaika papierowa…
Technika oboj´tna, choç konkurs 
dla oboj´tnych nie by∏. Ka˝dy uczestnik,
oprócz pamiàtkowej odznaki i dyplomu,
otrzyma∏ specjalny tytu∏. 

Zdzis∏aw Bielecki, który 13 lat
temu powo∏a∏ do ˝ycia fundacj´
D. O. M., chce kreowaç mod´ na
nieoboj´tnoÊç. Stàd pomys∏, by
w ró˝nych cz´Êciach Polski powo-
∏ywaç specjalne kluby dla m∏o-
dych ludzi, którzy chcieliby zrobiç
coÊ dobrego dla innych. Pierwszy
klub powsta∏ w Gimnazjum z Od-
dzia∏ami Integracyjnymi nr 126
im. Bohaterów Westerplatte
w Warszawie przy ul. Ziemskiego
22. W tym roku fundacja D. O. M.
og∏osi∏a te˝ konkurs plastyczny,
na który nades∏ano blisko 4000
prac z ca∏ej Polski.

– Celem konkursu by∏o pla-
styczne przedstawienie scen przy-
jaêni, wspólnej nauki, zabawy, re-
kreacji, zmagaƒ z kalectwem, u∏om-
noÊcià osób niepe∏nosprawnych
i ich przyjació∏ – wyja-
Ênia∏ Zdzis∏aw Bielecki
podczas fina∏u i koncertu,
który odby∏ si´ 19 grud-
nia ub. r. w jezuickiej auli
Bobolanum.

Dla nagrodzonych
zagrali i zaÊpiewali
m.in.: Beata Kossowska i
Piotr Maciak (utwory
z repertuaru zespo∏u Le-
Blue), Ewa B∏och, duet
utalentowanych skrzy-
paczek Danusia Kulisz i Maria
W∏oszczowska oraz m∏odzie˝owy
zespó∏ wokalny „Serca z D. O. M.”.

Jury, któremu prze-
wodniczy∏a El˝bieta Za-
nussi, wyró˝ni∏o 36 prac.
Najlepszych oÊmiu „Nie-
oboj´tnych” zdoby∏o
mo˝liwoÊç uczestnictwa
w profesjonalnych warsz-
tatach plastycznych
z udzia∏em znanych 
artystów. Lista „Nieobo-
j´tnych” umieszczona zo-
sta∏a na stronie interneto-

wej fundacji: www.nieobojetni.pl
Fundacja D. O. M. jest organi-

zacjà po˝ytku publicznego. Od

1991 r. prowadzi akcje charyta-
tywne i edukacyjne na rzecz naj-
biedniejszych i pokrzywdzonych
przez los dzieci, ofiar wojny, po-
wodzian, bezrobotnych. Przed-
si´wzi´cia wspierajà setki wo-
lontariuszy. Dzie∏o Odbudowy
Mi∏oÊci D. O. M. organizuje do˝y-
wianie dla dzieci w dotkni´tych
bezrobociem rejonach Polski.
W Warszawie prowadzi Êwietlic´
socjoterapeutycznà dla dzieci
i Klub D. O. M. dla tak zwanej
trudnej m∏odzie˝y.

TG

Konkurs fundacji D. O. M. rozstrzygni´ty

Nieoboj´tni sà wÊród nas
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Âwiatowe Dni M∏odych
w Kolonii

POSTARAJ SI¢ 
O DARY SERCA

6 stycznia, w Êwi´to Trzech
Króli, w ca∏ej Polsce rusza
akcja rozdawania kart – da-
rów na XX Âwiatowe Dni
M∏odych w Kolonii. Karty
odwo∏ujà si´ do or´dzia
przygotowanego na sierp-
niowe spotkanie w Kolonii,
w którym Jan Pawe∏ II napi-
sa∏: „Dary, jakie M´drcy
sk∏adajà Mesjaszowi, sym-
bolizujà prawdziwe uwiel-
bienie”. M∏odzie˝, która
przygotowuje si´ do udzia-
∏u w XX ÂDM, mo˝e wpisaç
na karcie dary: zobowiàza-
nia, wyrzeczenia, modlitwy,
które chce podjà∏ i z∏o˝yç
w ofierze jako swoje z∏oto,
kadzid∏o i mirr´. 
Karty b´dzie mo˝na pobraç
w styczniu i lutym, w para-
fiach, szko∏ach (u kateche-
tów) oraz w duszpaster-
stwach. M∏odzie˝ ma sporo
czasu na zastanowienie si´
nad w∏asnymi darami, bo
wype∏nione karty b´dà zbie-
rane w okresie Wielkiego
Postu. W ca∏ej Polsce roz-
stanie rozprowadzonych
500 tys. kart.
Gotowe jest ju˝ polskie t∏u-
maczenie hymnu XX ÂDM,
nawiàzujàcego do has∏a spo-
tkania: „PrzybyliÊmy oddaç
Mu pok∏on”. Jego prezenta-
cja odb´dzie si´ 30 stycznia
w sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski, podczas
spotkania diecezjalnych ko-
ordynatorów wyjazdu do
Kolonii.

JJW

Kol´d´ „Cicha
Noc” Êpiewa
Zespó∏ „Serca 
z D.O.M.” z
akompaniamentem
artystycznego
opiekuna Cecylii
Chodowskiej oraz
duetu skrzypaczek
Marysi
W∏oszczowskiej
i Danusi Kulisz
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Parafianie z Borz´cina
Êwi´tujà odpust dwa razy
w roku: w maju – na Êw.
Stanis∏awa Biskupa i we
wrzeÊniu – na czeÊç Êw. 
Tekli, której obraz czczony
jest w bocznym o∏tarzu. 
Ta pobo˝na kobieta, znana
z Pisma Âwi´tego jako
pomocnica Êw. Paw∏a, by∏a
patronkà Tekli Rapackiej,
jednej z fundatorów koÊcio∏a.

Kardyna∏ Andrzej Maria
Deskur, emerytowany prze-
wodniczàcy Papieskiej Rady
ds. Ârodków Spo∏ecznego
Przekazu, jest potomkiem
fundatorów borz´ciƒskiego
koÊcio∏a. Jego wys∏annik
przyjecha∏ nawet do Borz´-
cina, by przejrzeç archiwa
i poznaç histori´ tutejszej
Êwiàtyni. A z parafialnych
kronik i dokumentów wy∏a-
nia si´ jeden z najstarszych
oÊrodków duszpasterskich
na Mazowszu, bo jego
historia si´ga roku 1240. Po-
czàtkowo parafia by∏a pod
wezwaniem Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny,
póêniej dodano jeszcze jed-
nego patrona – Êw. Zygmun-
ta. Drugi, drewniany koÊció∏,
który stanà∏ we wsi, sp∏onà∏
w 1852 r.

Cztery lata póêniej ks.
Jan Gwalbert Mieszkowski,
który proboszczowa∏ w Bo-
rz´cinie przez czterdzieÊci
osiem lat, rozpoczà∏ budo-
w´ murowanego koÊcio∏a.
Jego fundatorami byli w∏a-
Êciciele majàtków w O˝aro-
wie i Borz´cinie – Jan i Tekla
Rapaccy oraz Wincenty Ra-
packi i jego córka Konstan-
cja Deskur. Nowy koÊció∏
konsekrowano w 1868 r.

Co krok zabytek

Na terenie wokó∏ koÊcio-
∏a archeolodzy znaleêli stare
dymarki, monety, naczynia.
Zabytkowa jest te˝ Êwiàty-
nia z czterema bocznymi o∏-
tarzami i z∏oconym o∏tarzem
g∏ównym. Proboszcz ks.
Bogdan Wos∏awski wyre-
montowa∏ jà z zewnàtrz, za-
bezpieczy∏ przed wilgocià,
odmalowa∏ wn´trze, za∏o˝y∏
nowoczesne ogrzewanie
i uporzàdkowa∏ przykoÊciel-
ny plac. Odnowi∏ te˝ i pi´k-
nie oÊwietli∏ stuletnià figur´
Niepokalanie Pocz´tej, sto-
jàcà przy szosie z Warszawy
na Sochaczew. Konserwato-
rzy zdj´li z niej siedem
warstw farby, zanim ods∏oni-
li pi´kny piaskowiec.

W ubieg∏ym roku pro-
boszcz wyremontowa∏ te˝
kaplic´ na cmentarzu i wy-
cià∏ ponad sto starych drzew
zagra˝ajàcych bezpieczeƒ-
stwu przechodniów. 

Hojni parafianie

Utrzymanie i remont
zabytkowej Êwiàtyni sà du-
˝ym wysi∏kiem dla trzyipó∏-
tysi´cznej parafii. Mimo te-
go, ˝e parafia jest niewiel-
ka, kilkaset osób mo˝e li-
czyç na pomoc parafialnej
Caritas. DwadzieÊcia osób,
z proboszczem na czele,
stara si´ o zdobycie pieni´-
dzy i towarów, by pomagaç
innym. A pomagajà bezro-
botnym, rodzinom w po-
trzebie. Dwa razy w roku,
na Êwi´ta przygotowujà
paczki dla wielodzietnych
rodzin i seniorów. Wykupili
obiady w szkole dla jedena-
Êciorga uczniów, pi´çdzie-
si´ciorgu kupili we wrze-
Êniu wyprawki szkolne.
SzeÊcioro dzieci wyje˝d˝a

co roku z Caritas na waka-
cje, a czworo – na „zielonà
szko∏´”.

– Zbieramy, prosimy,
szukamy sponsorów i firm,
które przekaza∏yby nam
swoje produkty. WydaliÊmy
parafialny kalendarz, sà
zbiórki do puszek – mówi
proboszcz. – Jeden ze spon-
sorów, który chce pozostaç
anonimowy, od kilku lat fun-
duje nam zabawki. 

Klimat misyjny

W Borz´cinie znajduje
si´ dom zakonny Stowarzy-
szenia Misji Afrykaƒskich,
które do Polski przyby∏o
z Francji. W domu kszta∏cà
si´ i przygotowujà do misji
polscy kandydaci. Zanim
wyjadà do Afryki, animujà
tak˝e w parafii i okoli-
cach.Prowadzà mi´dzy in-
nymi modlitewnà grup´
misyjnà. 

JOANNA JURECZKO-WILK

OKIEM PROBOSZCZA
W pracy duszpasterskiej staram si´ nikogo nie fawo-
ryzowaç, wszystkich wys∏uchaç. Nasz koÊció∏ jest
przyjemny, kameralny. Parafia le˝y w otulinie Puszczy
Kampinoskiej, gdzie na pewno nie b´dzie rozwijany
przemys∏. Sprowadza si´ wi´c do niej sporo mieszkaƒ-
ców Warszawy. Staram si´ utrzymywaç tradycyjnà re-
ligijnoÊç i obrz´dy: jest jarmark z okazji odpustów,
niezwykle uroczyÊcie obchodzimy we wrzeÊniu do-
˝ynki. Sprawuj´ te˝ duszpasterskà opiek´ nad miesz-
kaƒcami domu opieki oraz jednostki wojskowej, któ-
re le˝à na terenie naszej parafii. Co roku 5 sierpnia or-
ganizujemy odpoczynek i pocz´stunek dla dwóch
pielgrzymek: niepe∏nosprawnych oraz akademickiej.
W ubieg∏ym roku mieszkaƒcy zorganizowali klub pa-
rafialny, gdzie popo∏udniami w soboty i niedziele
mo˝na pograç w bilard, ping-ponga, szachy, porozma-
wiaç i zjeÊç coÊ s∏odkiego. Jest te˝ ma∏a si∏ownia. Klub
okaza∏ si´ bardzo dobrym pomys∏em, bo przychodzi
do niego sporo ch´tnych. Jego bywalcy w co drugà
niedziel´ organizujà wycieczki rowerowe po okolicy.

PANORAMA PARAFII
Parafia Êw. Wincentego Ferreriusza w Borz´cinie

Borz´cin blisko Afryki

KS. BOGDAN
WOS¸AWSKI

Pochodzi z miejscowoÊci Oko-
nek w województwie koszaliƒ-
skim. Âwi´cenia kap∏aƒskie
przyjà∏ w 1974 r. z ràk kard.
Stefana Wyszyƒskiego. Praco-
wa∏ jako wikariusz w: Dà-
brówce, RadoÊci, Lipcach Rey-
montowskich, ¸owiczu, Koby∏-
ce, Otwocku Kresach i w par.
Êw. Jakuba w Warszawie. Od
1998 r. jest proboszczem
w Borz´cinie.

Zapraszamy do koÊcio∏a:
■ Msze Êw. w niedziele o godz. 9.00, 10.15 

(dla dzieci), 11.30, 16.00
■ Msza Êw. w dni powszednie o godz. 7.00.warszawa@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel./faks (22) 621-57-99, 629-02-67
Redagujà: ks. Marcin Brzeziƒski – dyrektor oddzia∏u, 
Joanna Jureczko-Wilk, Tomasz Go∏àb, Alicja Wysocka
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Przy robieniu wykopów 
pod fundamenty obecnego

koÊcio∏a wydobyto 
z dawnych fundamentów

kamieƒ z wyrytà datà 1139r.
Byç mo˝e jest to data 

fundacji pierwszego koÊcio∏a.
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