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P rzez 30 lat warszawiacy stawiali 
w tym miejscu prowizoryczny 
krzyż i gromadzili się w waż-

nych dla miasta i narodu chwilach. 
Pod nowym krzyżem-pomnikiem 
na pl. Piłsudskiego pierwszy ukląkł 
metropolita warszawski, a wraz z nim 
prezydent miasta.

Witold Grzywacz, który przez 
ostatnie lata opiekował się krzyżem 
papieskim ustawianym w miejscu 
pamiętnej celebry sprzed 30 lat, ma 
w oczach łzy. O tym, żeby można było 
w tym miejscu modlić się w nieskrępo-
wany sposób, marzył od dawna. A na-
wet od śmierci Jana Pawła II i Mszy 
żałobnej, odprawionej w tym miej-
scu przez polski Episkopat w 2005 r., 
nie było to takie łatwe. – To piąty 
krzyż, który ustawiony był w tym 

miejscu – mówi, ściskając drewnia-
ny prosty krucyfiks.

Nie mogło go zabraknąć na uro-
czystościach na pl. Piłsudskiego. 
Mały drewniany krzyż powędrował 
także następnego dnia na Pola Wila-
nowskie w pielgrzymce rodzin, która 
wyruszyła mimo ulewnego deszczu, 
który przez całą noc straszył orga-
nizatorów II Dnia Dziękczynienia. 
Pogoda, wbrew zapowiedziom, do-
pisała. 7 czerwca kilka tysięcy osób 
przyszło na plac przed budującą się 
Świątynią Opatrzności Bożej i uczest-
niczyło we Mszy św., odprawianej 
przez trzydziestu biskupów, wśród 
nich kard. Stanisława Dziwisza, który 
wygłosił homilię.

– Dobrze, że w Dniu Dziękczynie-
nia gromadzimy się w Warszawie. 

Dziękujemy temu miastu za trzy 
zrywy wolnościowe, które okupione 
zostały krwią i życiem jego mieszkań-
ców – mówił.

Po homilii abp Kazimierz Nycz 
odczytał Akt Dziękczynienia i Zawie-
rzenia Polski:

– Boże dziękujemy, za Twoją Mi-
łość, za wolność Polski, za każdy dzień, 
za każde dobro, za naszych najbliż-
szych, za każdego człowieka, za każdy 
uśmiech, za każdy trud i cierpienie 
prowadzące do Ciebie, za to, że jesteś – 
wymieniał metropolita warszawski.

Wzorem lat ubiegłych, po Mszy 
św. uruchomiono miasteczko zabaw 
dla dzieci. Wszyscy bawili się do póź-
nego wieczora, słuchając m.in. Arki 
Noego, Armii i Perfectu.
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Warszawa zyskała jakby nową relikwię. Ludzie przykładali do krzyża ręce, długie sekundy przytulali do niego 
swoje twarze, całowali jego granitową powierzchnię

P rognozy były złe. 
Wydawało się, 

że nie pomoże nawet 
prowadzący czuwanie 
ruchów katolickich 
Tomasz Zubilewicz. 
Organizatorzy 
z przerażeniem 
patrzyli na doniesienia 
o ulewach i burzach. 
Niepotrzebnie. Całą 
sobotę pl. Piłsudskiego 
z kilkudziesięcioma 
tysiącami pielgrzymów 
przeglądał się w pięknym 
niebie. Fakt: później lało 
całą noc. I ci małej wiary, 
jak wyżej podpisany, 
zwątpili już, czy uda się 
zorganizować II część 
uroczystości – Dzień 
Dziękczynienia przed 
świątynią Opatrzności 
Bożej w Wilanowie. 
Ale przecież nie bez 
powodu tegoroczne 
rocznice: 30 lat od 
pierwszej papieskiej 
pielgrzymki i 20-lecie 
wolności obchodzimy pod 
hasłem „To nie mogło się 
wydarzyć…”.

Uroczystości na pl. Piłsudskiego i w Wilanowie

Święto wolności 
i dziękczynienia

Dialogi o Kościele
Parafia św. Andrzeja. 
W ramach cyklu 
Warszawskie spotkania 
u andrzeja apostoła pod 
hasłem „Dialogi o Kościele 
i świecie współczesnym” 
15 czerwca w kościele 
przy ul. Chłodnej 9 
odbędzie się spotkanie 
z abp. Józefem Życińskim, 
który po mszy św. o godz. 
18.00 poprowadzi dyskusję 
na temat: „godność 
człowieka a teoria 
ewolucji biologicznej”.
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Edukacja. Ruszył nabór do piątej 
edycji stypendiów im. Jana Pa- 
wła II. Co roku prezydent War-
szawy przyznaje ok. 600 stypen-
diów, o wartości od 200 do 1500 
zł. W tym roku do rozdyspono-
wania jest 3,5 mln zł. Stypendia 
mają wspomagać rozwój zdolnej 
młodzieży pochodzącej z nieza-
możnych rodzin. Mogą się o nie 
ubiegać uczniowie i studenci 
warszawskich szkół i uczelni, 
których dochód na jednego człon-
ka gospodarstwa domowego nie 
przekracza 950 zł netto, a śred-
nia ocen nie jest mniejsza niż 4,0 
(uczniowie) oraz 3,5 (studenci). 
Aby złożyć wniosek, należy wejść 
na stronę www.centrumjp2.pl i 
w zakładce „stypendia” odnaleźć 
wykaz wymaganych dokumen-
tów. Następnie przesłać je pocztą 
lub przynieść do siedziby Cen-
trum Myśli Jana Pawła II przy 
ul. Foksal 11 w Warszawie. Ter-
min składania wniosków mija 31 
lipca (uczniowie) i 30 września 
(studenci). Ogłoszenie wyników 
nastąpi jesienią 2009 r. Stypendy-
ści mogą też skorzystać z propo-
zycji wszechstronnego rozwoju i 
formacji intelektualnej organizo-
wanej przez Centrum Myśli Jana 
Pawła II. Zaproszeni są do udzia-
łu w projektach edukacyjnych, 
a także konkursach i klubach 
dyskusyjnych, m.in. Papieskich 
Szkołach Letnich, Szkole Liderów 
czy w Inkubatorze Miłosierdzia, 
który przygotowuje do podjęcia 
wolontariatu.
 tg

Most im. Jana Pawła II?
Inwestycje. Prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz zapo-
wiedziała, że wystąpi do Rady 
Warszawy z wnioskiem o nadanie 
mostu Północnemu imienia Jana 
Pawła II.  Budowa mostu, najwięk-
szej samorządowej inwestycji tego 
typu w Polsce, wystartowała 3 
czerwca. Kontrakt na budowę opie-
wa na  blisko miliard złotych. Prace 
drogowe obejmą m.in. budowę dro-
gi krajowej klasy głównej ruchu 
przyspieszonego, o łącznej długości 

ok. 3,4 km, z 3 pasami ruchu w każ-
dym kierunku na odcinkach mię-
dzy węzłami i skrzyżowaniami,  
budowę chodników dla pieszych 
(ok. 8,3 km) i ścieżek rowerowych 
(ok. 6,1 km). Zmotoryzowani otrzy-
mają nowy wygodny przejazd, 
rowerzyści kolejną trasę rowero-
wą (która przybliży ich do Puszczy 
Kampinoskiej), a osoby korzystają-
ce z komunikacji publicznej szybki 
dojazd do metra na Młocinach.
 gr

Trasa Mostu Północnego ma docelowo połączyć Trasę NS  
ze wschodnią obwodnicą Warszawy

Bociany dla 
warszawskich 
arcybiskupów

Wielodzietność. Bielańskie Sto-
warzyszenie Rodzin Wielodziet-
nych, skupiające już 165 rodzin 
z całego Mazowsza (w tym 85 z 
Bielan), po raz czwarty przyzna-
ło statuetki Białych Bocianów za 
„zasługi dla życia rodzinnego”. 
Statuetki otrzymali w tym roku 
ordynariusze warszawskich 
diecezji: abp Henryk Hoser i abp 
Kazimierz Nycz oraz dr Wanda 
Półtawska, członek Papieskiej 
Akademii „Pro Vita”. Wyróżnie-
nie Białego Bociana otrzymali w 
tym roku również Wanda i Adam 
Ekielscy, założyciele popularnej 
szkoły rodzenia. Bielańskie Stowa-
rzyszenie Rodzin Wielodzietnych 
działa od 2000 r. Zrzeszone w nim 
rodziny mają od 4 do 10 pociech – 
w sumie ponad 800. Od tego roku 
stowarzyszenie przyznaje również 
nagrody dla Pomocnika Bociana. 
Statuetkę żaby otrzymała m.in. 
Ewa Tomaszewska.

tg

Odszedł ojciec bezdomnych
Zmarł o. Bogusław Palecz-
ny. 2 czerwca w domu Prowin-
cjalnym Zakonu Posługujących 
Chorym (kamilianów) w Tarnow-
skich Górach zmarł o. Bogusław 

Paleczny, twórca Kamiliańskiej 
Misji Pomocy Społecznej, opie-
kun bezdomnych z Dworca Cen-
tralnego. Miał 50 lat. Urodził 
się 9 maja 1959 r. w Szczecinie. 
Wstąpił do zakonu w roku 1987 r., 
śluby wieczyste złożył w 1993 r., 
a święcenia kapłańskie otrzymał 
21.05.1994 r. z rąk kard. J. Glempa w 
Warszawie. Dzięki jego staraniom 
powstał w Warszawie bar „Mar-
ta”, gdzie codziennie setki osób 
mogą otrzymać ciepły posiłek. W 
Ursusie otworzył i kierował Pen-
sjonatem św. Łazarza, gdzie bez-
domni mogli znaleźć schronienie 
i drogę wyjścia z bezdomności. 
O. Bogusław znany był także ze 
swojej działalności artystycznej. 
Nagrywał piosenki religijne i 
wydał kilka płyt, między innymi: 
„Kolędy serca”, „Stepem Kazachsta-
nu”, „Modlitwa”, „Ave Maryja”. Od 
kilku dni przygotowywał materiał 
do kolejnej swojej płyty. gr/KAI

Stypendia  
im. Jana Pawła II

Statuetki Białych Bocianów 
wręczono po raz czwarty
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■ R E k l A m A ■

Dwa czerwcowe 
dni stały się 
świętem Warszawy 
i jej mieszkańców. 
Najpierw przy 
papieskim krzyżu, 
później przy 
budującej się Świątyni 
Opatrzności Bożej.
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 – Weźcie ten krzyż 
wy, młodzi. Przyjmijcie 
go jako testament i zadanie. 
Teraz wy go ponieście, 
biorąc odpowiedzialność 
za losy naszej ojczyzny. Niech 
w waszych młodych sercach 
Duch wciąż odnawia oblicze 
ziemi. Tej ziemi – mówił 
na placu Piłsudskiego 
metropolita warszawski
Z prawej: Witold Grzywacz 
walczył o ten krzyż 
od wielu lat. Teraz, kiedy 
na pl. Piłsudskiego godnie 
upamiętniono Papieża, 
mógł go oddać Centrum 
Myśli Jana Pawła II

Marek Filar 
z gdyńskiej Wspólnoty 
Radości Paschalnej 
sprawił, że niemal 
cały plac Piłsudskiego 
tańczył w uwielbieniu
Z lewej: – Tam, gdzie 
stawia się krzyż, 
powstaje zarazem znak, 
że dotarła tu dobra 
nowina o zbawieniu 
człowieka przez Miłość 
– mówił w homilii 
na pl. Piłsudskiego 
abp Kazimierz Nycz

Kilka tysięcy ludzi 
całą niedzielę 

spędziło przed 
Świątynią 

Opatrzności Bożej

Na placu Piłsudskiego i w Wilanowie

Dziękowaliśmy Bogu i ludziom
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F undatorem w ybudowa-
nego na początku XX w. 
kościoła był Michał Piotr 

Radziwiłł. Ale to jego żona Maria 
przekonała go, że warto wznieść 
przy ul. Kawęczyńskiej bazylikę 
Najświętszego Serca Jezusowego. 
I to ona otrzymała pisemne bło-
gosławieństwo papieża Piusa X, 
którego odręczny oryginał do 
dziś przechowują opiekujący się 
świątynią salezjanie. 19 czerwca, 
z racji uroczystości patronalnej 
kościoła, parafia obchodzi odpust. 
Uroczystości odbędą się o godz. 
18.00.

Prezbiterium bazyliki Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa przy 
ulicy Kawęczyńskiej zdobi pozła-
cana mozaika. Na niższej scenie 

przedstawieni są czciciele Serca 
Jezusowego: Jan Bosko, Pius X, 
Franciszek Salezy, Jan Eudes, św. 
Jan Ewangelista, Longinus, Maria 
Małgorzata Alacocque oraz Woj-
ciech i Władysław z Gielniowa. 
Wysoką absydę zamyka druga sce-
na: w otoczeniu aniołów Chrystus 
z otwartym Sercem, obok Pana Je-
zusa dwie postacie niewiast: z le-
wej symboliczna Matka-Kościół 
zbiera krew z przebitego Serca 
Chrystusowego; klęcząca z prawej 
z napisem „Polonia semper fide-
lis” symbolizuje Polskę – podaje 
Chrystusowi koronę, jako symbol 
ofiarowania się kraju Najświętsze-
mu Sercu Jezusowemu. Nad gło-
wą Chrystusa unosi się gołębica, 
symbol Ducha Świętego. Autorem 

i wykonawcą mozaiki jest salezja-
nin ks. Wincenty Kilian. Między 
dwiema scenami jest fryz z sym-
bolami Chrystusa: na tle krzyży 
pelikan, ryba, baranek, woda żywa 
i winna latorośl.

Każda z postaci okalających 
ołtarz miała swój udział w rozpo-
wszechnieniu sięgającego średnio-
wiecza kultu Serca Jezusowego. 
Właściwy kult zapoczątkowali św. 
Jan Eudes (zm. w 1680 r.) i św. Mał-
gorzata Alacocque  (1647–1690).

Św. Jan Eudes szerzył kult 
z własnej inicjatywy, zaś św. Mał-
gorzacie misja rozpowszechnienia 
nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa została zlecona 
z niebios. 27 grudnia 1673 r. Bo-
ski Zbawiciel w sposób cudowny 

pozwolił spocząć św. Małgorzacie 
na swym Sercu z umiłowanym 
uczniem, św. Janem Ewangelistą, 
i podarował jej swoje Serce wraz 
z krzyżem i swoją miłością. Św. 
Małgorzacie Zbawiciel objawiał się 
kilkakrotnie, zawsze z otwartym 
Sercem. W objawieniu Chrystus 
zażądał, aby w piątek po oktawie 
Bożego Ciała było ustanowione 
święto liturgiczne ku czci Jego 
Serca. 

Także pozostałe postaci w pre-
zbiterium mają związek z kultem 
Serca Jezusowego. Św. Jan Bosko 
(1815–1888), założyciel salezjanów, 
miał głęboką wiarę w miłujące Ser-
ce Chrystusa. Św. papież Pius X 
(1835–1914), którego dewizą było 
„odnowić wszystko w Chrystusie”,  
dopuścił małe dzieci do Pierwszej 
Komunii Świętej, aby szatan nie 
zajął miejsca w ich sercach zamiast 
Chrystusa. Podstawową lekturą 
świętego biskupa i doktora Kościo-
ła Franciszka Salezego  (1567–1622) 
było dzieło Tomasza à Kempis 
„O naśladowaniu Chrystusa”. 
Longinus, rycerz rzymski, który 
przebił włócznią bok Zbawicielowi 
na krzyżu, według podania nawró-
cił się i poniósł śmierć męczeńską 
w Cezarei Kapadockiej. Św. Woj-
ciech biskup (ok. 956–997), patron 
Polski, zginął za wiarę w Świętym 
Gaju na Warmii. Bł. Władysław 
z Gielniowa, bernardyn (ok. 1440-
1505), patron Warszawy, wyróżniał 
się szczególnym nabożeństwem 
do Imienia Jezus, Męki Pańskiej, 
a  zwłaszcza do tajemnicy biczo-
wania Pana Jezusa.

Krzysztof Przygoda

19 czerwca – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bazylika Serca Jezusa
Papież Pius XI mówił, że to najpiękniejszy kościół w Polsce. Nic dziwnego: za 
wzór bazyliki na ul. Kawęczyńskiej posłużyła Bazylika św. Pawła za Murami 
w Rzymie. Praska świątynia była największym kościołem przedwojennej 
Warszawy i jest jednym z trzech sanktuariów Pańskich stolicy. Tydzień 
temu pisaliśmy o świątyni na Solcu; za tydzień pokażemy krucyfiks z kaplicy 
Baryczków z archikatedry św. Jana.

Parafia 
Najświętszego 
Serca Jezusowego

03-775 Warszawa,  
ul. Kawęczyńska 53,  
tel. 0*22-818 65 51,  
0*22-619 58 03 
kancelaria@bazylika-nsj.
com, www.bazylika-nsj.com

Freski w prezbiterium wzorowane są na sztuce bizantyjskiej. Przedstawiają świętych czczących Serce 
Pana Jezusa oraz samego Jezusa w mandorli wraz z personifikacją Kościoła i Polski.
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Muzeum Archeologiczne

Wystawa pachnąca 
ziołami

E kspozycja zajmuje zaledwie 
jedną salę. Powstała na pod-

stawie badań wykopaliskowych, 
przeprowadzonych pod kierun-
kiem prof. Wolfganga Zwickela 
z Uniwersytetu w Moguncji. 
Pokazano na niej kilkadziesiąt za-
bytków archeologicznych i kilka 
rekonstrukcji.

Na wystawie można poznać 
znaczenie hebrajskich imion, 
określających stosunek do Boga, 
pochodzących od nazw kwiatów 
czy oznaczających ideał piękna. 
Obejrzeć można makietę domu 
regionu Palestyny, beduińskie-
go namiotu, a także model świą-
tyni herodiańskiej. Tym jednak, 
co zwraca szczególną uwagę, 
jest kilkadziesiąt ziół, owoców 
i nasion, typowych dla basenu 
Morza Śródziemnego, zgromadzo-
nych w gablotach i naczyniach. 
Woń kminku, ruty, gorczycy 
miesza się tu z kadzidłem i mir-
rą. Zwiedzający zobaczą typowe 
materiały, z których powstawały 
ubrania (sierść wielbłąda, wełnę 

owczą i bawełnę), naczynia 
(między innymi na perfumy 

i wonne olejki), a także na-
rzędzia i instrumenty mu-

zyczne. Wystawa pokazuje 
bowiem typowe kobiece zajęcia 

epoki starożytnej. Nie wartościu-
je życia kobiet z punktu widzenia 

świata, w którym dzisiaj żyjemy, 
lecz daje nam możli-

wość poznania 
odległej cza-

sowo i tery-
t o r i a l n i e 
k u l t u r y , 
którą rzą-

dziły inne 
prawa. Po-

znajemy kobie-
ty w ich życiu 
c o d z ien n y m , 
ich obowiązki, 
marzenia i oto-
czenie. Naszym 
przewodnikiem 
są cytaty biblij-
ne, wzmianki 

u autorów starożytnych, a przede 
wszystkim to, co pozostało, czyli 
materiał archeologiczny. 

Ważny m uzupełnieniem 
wystawy jest katalog, w którym 
zwiedzający znajdą nie tylko 
szczegółowy opis eksponatów, 
ale także informacje o archeolo-
gii Palestyny, polskich wykopa-
liskach i historii polskich badań 
biblijnych.  
 tg

„Kobieta w czasach biblijnych”. 
państwowe muzeum 
archeologiczne, ul. Długa 52 
(arsenał), tel. 0 22 50 44 800, 
www.pma.pl. Wystawa czynna 
do 25 lipca, od poniedziałku 
do soboty w godzinach 9.00–16.00, 
(w niedziele od godz. 10.00). W piątki 
– nieczynna. bilety: 8 i 4 zł.

Modlitwy 
ekumeniczne 
organizowane przez 
„Effathę” gromadzą 
od 10 lat grupę 
najaktywniejszych 
działaczy na rzecz 
zbliżenia między 
Kościołami.

W 10. roku comiesięcznych mo-
dlitewnych spotkań ekume-

nicznych Stowarzyszenie Pokoju 
i Pojednania „Effatha”, we współ-
pracy z Warszawskim Oddziałem 
Polskiej Rady Ekumenicznej i 
Parafią Rzymskokatolicką św. 
Alojzego Orione w Warszawie, 
zaprasza do wspólnej modlitwy 
i refleksji na temat: „Jeżeli we 
mnie trwać będziecie…” (J 15,7). 

Spotkaniu 23 czerwca o godz.19.00 
w kościele parafialnym przy ul. 
Lindleya 12 przewodniczyć bę-
dzie abp Kazimierz Nycz, me-
tropolita warszawski. Podczas 
spotkania ekumenicznymi re-
fleksjami podzielą się także bp 
Zbigniew Kamiński, zastępca 
zwierzchnika Kościoła ewange-
licko-metodystycznego w RP, oraz 
ks. Adam Misijuk, wykładowca 
Prawosławnego Seminarium 
Duchownego, wikariusz prawo-
sławnej parafii św. Jana Klimaka 
na Woli. Modlitwę o pojednanie 
i pokój poprowadzą świeccy 
przedstawiciele Kościołów chrze-
ścijańskich. W czasie spotkania 
wystąpi Chór Kameralny Kościoła 
ewangelicko-reformowanego pod 
dyrekcją Pawła Hruszwickiego. 
Na zakończenie spotkania prze-
widziano jak zwykle dzielenie się 
chlebem i wspólną agapę.  
 gr

„Kobieta w czasach biblijnych” – nowa wystawa  
w Państwowym Muzeum Archeologicznym  
w Warszawie przybliża życie codzienne kobiet  
w basenie Morza Śródziemnego.

Płyty DVD dla Czytelników

„Wyspa”

„Jeżeli we mnie trwać będziecie...”

Effatha zaprasza…

Dzieło Pawła Łungina to film 
bardzo ciepły. I to mimo mroź-
nej scenerii skutej lodem dalekiej 
północy Rosji.

W ielokrotnie nag rad za-
na „Wyspa” jest filmem 

o świętości, przebaczeniu, prze-
znaczeniu. Przypowieścią o ży-
ciu i śmierci. Ojciec Anatolij 
cieszy się wśród ludności opinią 
jasnowidzącego i pobożnego star-
ca. Pomagając innym, Anatolij 
nie potrafi jednak pomóc sobie, 
bo ciągle dręczą go demony popeł-
nionego przed 30 laty wielkiego 
grzechu... Pragnie śmierci, ale od-
chodzi ze spokojem dopiero, gdy 
pojedna się z bliźnimi, a przede 
wszystkim ze samym sobą. Gdy 
przebaczy sobie grzech, za który 
pokutował całe życie. Historia 
ojca Anatolija, która zarówno 
wzrusza, jak i bawi, to opis świę-
tości zahaczającej o szaleństwo.

Dla czytelników „Gościa” 
mamy trzy egzemplarze fil-
mu ufundowane przez Sklep 

„Chrześcijańskie Granie” (www.
chrzescijanskiegranie.pl, ul. De-
wajtis 3).

Wystarczy 15 czerwca wysłać 
na adres redakcji (warszawa@ 
goscniedzielny.pl) e-mail z nazwą 
sklepu oraz swoimi danymi adre-
sowymi.  
 gr

pm
a

Typowe 
naczynia 
używane  
w palestyńskim 
domu
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Gość warszawski

N aukowe debaty i spotka-
nia dla opozycjonistów, 
którzy nie widzieli się 
od dwóch dekad. Plac za-

baw dla dzieci z legendarnymi kapsla-
mi i gumą do skakania oraz koncert. 
Warszawiacy świętowali dwu-
dziestolecie obalenia komunizmu 
w pierwszych częściowo wolnych 
wyborach poważnie i radośnie.

Wyłącz system
– Sto lat dla naszej wolności, 

sto lat dla III Rzeczpospolitej – 
rozpoczął 4 czerwca pierwszy 

niekomunistyczny premier Ta-
deusz Mazowiecki, wznosząc 
w obecności licznie zebranych 
warszawiaków toast za wolność 
na placu Konstytucji. 

W prawdziwy szlak wolności 
zamieniło się Krakowskie Przed-
mieście, od pomnika Kopernika 
po skwer Hoovera. Kilkanaście im-
prez miało wspólne motto: „Wyłącz 
system”. Można było nagrać swoje 
narzekania, które na żywo były 
miksowane przez muzyków, pod 
pomnikiem Mickiewicza – poroz-
mawiać z byłymi opozycjonistami, 
a potem pograć w nieśmiertelne 
kapsle. W kinie plenerowym war-
szawiacy obejrzeli film „W samo 
południe”, a wieczorem na placu 
Teatralnym bawili się na koncercie. 
Zagrały legendy lat 80. – Oddział 
Zamknięty, Rezerwat, Republika, 

Lech Janerka, Piersi, T.Love, Lady 
Pank i Kobranocka.

między solidarnością 
a tyranią

Święto wolności celebrowano 
także poważniej. „Pierwsza piel-
grzymka Jana Pawła II do ojczyzny 
sprawiła, że zaczęliśmy wierzyć 
w Boga lepiej, śmielej. Stało się tak 
dlatego, że zaczęliśmy wierzyć 
także sobie” – napisał kard. Józef 
Glemp do uczestników konferen-
cji „Rola Kościoła w odzyskaniu 
niepodległości”, która odbyła się 
2 czerwca w Pałacu Prezydenckim. 

Metropolita warszawski abp Ka-
zimierz Nycz przestrzegał przed 
niebezpiecznymi próbami redukcji 
roli Kościoła i Jana Pawła II na dro-
dze do przemian 1989 r. Pierwszą 
z nich jest próba „zredukowania 

przemian środkowoeuropejskich 
do wydarzeń, które miały miejsce 
w listopadzie 1989 r. Tak jakby histo-
ria zaczynała się od zwalenia muru 
berlińskiego”. Drugą jest szukanie 
korzeni upadku komunizmu wy-
łącznie w płaszczyźnie politycznej, 
czego skutkiem jest postrzeganie 
historii tego okresu od roku 1980, 
czyli od powstania „Solidarności”. 
Każda z tych redukcji powoduje, 
iż zapomina się o duchowej roli Jana 
Pawła II i jego pielgrzymek do Pol-
ski. Metropolita warszawski dodał, 
że solidarność jest zaprzeczeniem 
walki klas i wezwał do pielęgnowa-
nia tej cnoty.

– Bez solidarności życie zosta-
nie sprowadzone do tyranii ma-
łych codziennych przyjemności 
– przestrzegł.

Słuchamy Papieża
W tym samym dniu w Sejmie 

i Domu Arcybiskupów Warszaw-
skich odbyła się też konferencja 
naukowa, poświęcona 30. rocznicy 
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski oraz 20. rocznicy demo-
kratycznych przemian w Polsce. 
W parlamencie socjologowie pre-
zentowali wyniki badań, wykona-
nych na zlecenie Centrum Myśli 
Jana Pawła II. Wynika z nich, 
że ponad 80 proc. Polaków do-
strzega kluczową rolę Jana Pawła II 
w powstaniu „Solidarności” w 1980 
roku, a także upadku komunizmu 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Aż 92 proc. jest zdania, że Papież 
przyczynił się do wzrostu poczu-
cia własnej wartości Polaków. 
Pontyfikat i nauka Jana Pawła II 
odcisnęły głęboki ślad na ich ży-
ciu i zachowaniu: słuchamy Pa-
pieża w kwestiach wychowania 
religijnego dzieci, pielęgnowania 
wartości rodzinnych i wierności 
Kościołowi, ale wiele do życzenia 
pozostawia w nas sfera cnót pu-
blicznych, w tym zachowywanie 
dziedzictwa „Solidarności”.

kubiki do wolności
Część imprez związanych z 20. 

rocznicą obalenia komunizmu bę-
dzie trwała dłużej. Do 16 sierpnia 

Dwadzieścia 
lat minęło…

tekst
Joanna Jureczko-Wilk

jwilk@goscniedzielny.pl

Agata Puścikowska
apuscikowska@goscniedzielny.pl

Święto polskiej wolności. Droga do niepodległości nie była łatwa. 
Pamiętają to starsi mieszkańcy Warszawy. Młodsi – mieli okazję 
przekonać się o tym podczas obchodów 20-lecia upadku systemu 
komunistycznego.

2 czerwca. Podczas konferencji 
w Pałacu Prezydenckim Lech 
Kaczyński podkreślał, że ruch 
„Solidarność” z 1980 r. nie byłby 
tak masowy, gdyby nie pierwsza 
pielgrzymka Jana Pawła II 
do ojczyzny
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Gość warszawski

w Domu Spotkań z Historią (ul. Ka-
rowa 20) oglądać można wystawę 
fotografii „Schyłek Peerelu. Lata 
80. w zdjęciach z Agencji FORUM”. 
Do końca czerwca będzie można 
także przejść niezwykłą „Sztafetą 
wolności 1976–1989”. To szczególna 
propozycja dla starszych – którzy 
być może własnoręcznie pomaga-
li „wyłączyć system”, ale przede 
wszystkim dla młodych – żeby 
na własne oczy ujrzeli, że nie było 
to proste… Od pomnika Kopernika 
aż do kościoła wizytek na Krakow-
skim Przedmieściu stoją biało- 
-czerwone kubiki: pomieszcze-
nia, w których można „obejrzeć” 
krok po kroku naszą najnowszą 
historię. Początek jest przygnębia-
jący: kubik jest prawie szczelnie 
zamknięty, wewnątrz – przez 
niewielki otwór – z trudem moż-
na śledzić wydarzenia za Żelazną 
Kurtyną. W kolejnych otwartych 
przestrzeni jest coraz więcej. Wi-
dzimy opozycjonistów, czytamy 
o tragicznym czerwcu ’76, o Gdań-
sku ’80. 

– Ważny jest kubik „papieski”. 
Przedstawia wydarzenia pierw-
szej pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski. Pokaz slajdów ilustruje 
warszawską Mszę św. 2 czerwca. 
W słuchawkach można posłu-
chać trzech fragmentów homilii. 
Na ścianach wiszą zdjęcia tłumów: 
wiernych słuchających papieża. 
W kubiku znajdują się także tek-
sty źródłowe, które można wziąć 
ze sobą – opowiada Maria Kraw-
czyk, współtwórczyni sztafety. 

Ostatni kubik jest kolorowy, 
otwarty. Jest rok 1989…

Spojrzeć w twarz 
potworowi

Tych, których spacer „po sys-
temie” nie znuży, powinni – wspo-
minając ostatnie dziesięciolecia, 
a przede wszystkim ucząc historii 
najmłodsze pokolenie – odwiedzić 
Muzeum Literatury przy rynku 
Starego Miasta. Pokazywana do 20 
września wystawa pt. „Cudowne 
lata. Muzyka, poezja, malarstwo. 
Lata 70., 80.” to obrazy, fotografie 
i cytaty poezji ilustrujące zmiany 
społeczne, polityczne i gospodar-
cze w kraju, na przestrzeni kilku-
dziesięciu ostatnich lat. Wystawa 
jest wbogacona świetnie dobraną 
warstwą dźwiękową: rockiem 
i muzyką (wówczas) alternatyw-
ną, kontestującą system.

– Nie chcemy po raz kolej-
ny opisywać banalności PRL-u, 

codziennego w nim życia: kolejek, 
mlecznych barów, kartek na żyw-
ność, groteskowych partyjnych ob-
rzędów, lecz ukazać trwającą pod 
powierzchnią tych zjawisk, opartą 
na nagiej przemocy grozę systemu. 
Z drugiej strony nie chcemy popaść 
w rocznicowy patos i martyrologicz-
ny ton. Pragniemy dotrzeć do sedna 
tamtych czasów, odtworzyć ich isto-
tę, spojrzeć w twarz „potworowi” 
z wiersza Zbigniewa Herberta, po-
tworowi niewidzialnemu, o którego 
obecności, jak pisał poeta, zaświad-
czają jego ofiary – mówi współtwór-
ca wystawy Łukasz Kossowski.

Nić narracji wystawy tworzą 
fragmenty wierszy polskich po-
etów: Harasymowicza, ks. Twar-
dowskiego, Barańczaka, Herberta 
i wielu innych. W poetycki, ale jak-
że... realny sposób ukazują nam 
atmosferę tamtych dni: terroru, 
nieprawdy, politycznej degren-
golady, a jednocześnie – smutku 
i przygnębienia zwyczajnych, sza-
rych ludzi. Poezja, świetnie kom-
ponuje się z obrazami ilustrujący-
mi lata PRL-u. Szczególnie obrazy 
Dwurnika – pokazują „tamten” 
świat: „radosne” wczasy pracowni-
cze, czy scenki z codziennego życia 
kolorowych ludzi, którzy musieli 
żyć w szarym, komunistycznym 
systemie.
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Wejœcie od ul. Œwiêtokrzyskiej przy przystanku
autobusowym RONDO ONZ 05

Pon. - Pt.:
S o b o t a :
Niedziela:

Z PROGRAMU SENIOR
KORZYSTA JU¯ 10 TYSIÊCY OSÓB!!!

POMOCNA D£OÑ.
100 NAJBARDZIEJ POTRZEBNYCH LEKÓW.
KART RABATOWYCH SENIOR

 I KART RABATOWYCH RODZINNYCH

SENIOROM

, którego celem jest pomoc emerytom i rencistom w zakupie tañszych leków,

W tym roku stworzyliœmy nowy program dla Seniorów pod nazw¹ 
Ide¹ tego programu jest znacz¹ce obni¿enie cen na 
Od pocz¹tku roku zwiêkszyliœmy, o 2000 sztuk, iloœæ 

 uprawniaj¹cych do zakupu leków z rabatem przys³uguj¹cym Seniorom.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane przyst¹pieniem do programu.
Wystarczy odwiedziæ nasz¹ aptekê, okazaæ odcinek renty z ZUS lub legitymacjê i ju¿ mo¿na realizowaæ
recepty lub dokonywaæ zakupu innych artyku³ów z wysokim rabatem. Zapraszamy zgromadzenia zakonne 
opiekuj¹ce siê chorymi - one te¿ otrzymaj¹ zni¿ki na zakup leków. Obecnie wspó³pracuje z nami 
od ponad roku jedno z warszawskich zgromadzeñ.
Staramy siê obni¿yæ lub utrzymaæ ceny leków na sta³ym poziomie i w ten sposób przeciwdzia³aæ kryzysowi.
Wszystko po to, aby  ¿y³o siê lepiej.

Tramwajami linii 10,16,17,19,33,76
Autobusami linii 105,109,150,174,
178,500,504,506,507,510,
Przystanek RONDO ONZ

■ R E k l A m A ■

Pragniemy mówić o niepowtarzalnym pięknie każdego istnienia, nawet w obrębie rzeczywistości PRL-u. 
O wielkim i realnym pragnieniu braterstwa, solidarności, o zachowaniu wbrew wszystkiemu ludzkiej 
godności – mówi Łukasz Kossowski, współautor wystawy w Muzeum Literatury
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Gość warszawski

Jak znaleźć dobrego męża, 
dobrą żonę? Małżeństwo czy 
wolny związek? Seksualność – 
dar czy przekleństwo?  
Jak pracować nad wiernością?  
Na te i inne pytania  
o męsko-damskie relacje 
próbuje odpowiedzieć Cezary 
Sękalski, autor książki  
„Przepis na miłość”. 

C ezary Sękalski, doktor teologii duchowo-
ści, kierownik duchowy, doświadczony 

i szczęśliwy mąż zastanawiał się, dlaczego 
w mediach o rodzinie i małżeństwie mówi się 
tak, jakby ciążyło na nich jakieś fatum: zdrady, 
rozwodu, nieuchronnie kończącej się miłości…. 
Wypowiada się na przykład ekspertka od miło-
ści („przeżyła wiele udanych związków”), czy 
aktorka – samotna matka („z własnego wyboru 
rozstała się z mężem”).  Z tej niezgody powstała 
książka „Przepis na miłość”, czyli  poradnik du-
chowy dla początkujących i zaawansowanych 
w miłości. Singlom książka pozwoli pozbyć 

się mitów na temat miłości i pomoże im otwo-
rzyć się na prawdziwą relację, która zawsze 
przychodzi jako dar Boga. Zakochanym – bar-
dziej głęboko i krytycznie przyjrzeć się swoim 
uczuciom. Narzeczonym pomoże zrozumieć, 
dlaczego warto zaprosić Boga w sakramencie 
do własnego małżeństwa. Z ciekawością prze-
czytają ją również małżonkowie, którzy znaj-
dą w niej wiele sposobów na 
odświeżenie miłości, wspól-
nych relacji i spojrzenie na 
własny związek z nowej 
perspektywy.

„Uważam, 
i potwierdza to 
moje życiowe 
doświadczenie, 
że istnieją regu-
ły, które warun-
kują dobre albo 
złe wchodzenie 
w związek z płcią 
przeciwną, i o tych 
właśnie zasadach pra-
gnę mówić na kartach 
tej książki. Ufam, że choć 
trochę przyczyni się ona 
do złagodzenia skutków 

ideologii, która w rażący sposób lekceważy 
małżeństwo” – tłumaczy Sękalski. 

W książce znajdziemy więc porady na temat 
seksualności i najczęstszych problemów sek-
sualnych. Autor pisze też o przedmałżeńskiej 
czystości, różnych obliczach „singlowania” 
i tzw. wolnych związkach. Radzi, jak i gdzie 

znaleźć dobrego kandydata na męża 
lub żonę i czego oczekują od 

siebie partnerzy. Dla 
małżonków pisze 
o problemach alko-
wy, komunikacji ero-
tycznej i nadużyciach 

seksualnych, ale także 
o tym, jak w małżeń-

stwie wspólnie dążyć 
do świętości.

Wydawnictwo Sera-
fin z Krakowa ufundo-
wało dla naszych Czytel-

ników cztery egzemplarze 
poradnika z dedykacją au-

tora. Rozlosujemy je wśród 
tych, którzy do 17 czerwca 

prześlą do nas e-mail (warszawa@
goscniedzielny.pl) z tytułem książki oraz 

własnymi danymi osobowymi.  jjw

Dzień Papieski na Pradze
Z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II na 
Pradze, 14 czerwca w praskiej diecezji będzie 
obchodzony Dzień Papieski. W parafiach zosta-
ną odprawione Msze św. o szybką beatyfikację 
Jana Pawła II. Na ich zakończenie będzie udzie-
lane specjalne błogosławieństwo dla rodzin.

Festiwal Misyjny w Zielonce
Abp Henryk Hoser i bp Wiktor Skworc patro-
nują XVII Festiwalowi Misyjnemu „Bóg mnie 
kocha”, który odbędzie się 14 czerwca w Zie-
lonce. Organizatorem festiwalu jest Funda-
cja Polska Raoula Follereau. O godz. 11.30 na 
boisku przy ul. Inżynierskiej mecz piłkarski 
rozegrają drużyny księży oraz wychowanków 
domu dziecka w Równym. O godz. 12.00, po 
uroczystym apelu pod krzyżem harcerskim 
przy ul. Kolejowej, ulicami Zielonki przejdzie 
parada niepełnosprawnych dzieci. O godz. 
13.00 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej 

zostanie odprawiona uroczysta Msza św., 
a po niej na pl. Jana Pawła II rozpocznie się 
wielki misyjny koncert, w którym wystąpią 
m.in. zespół Full Power Spirit, Siewcy Lednicy 
i Klezmersi. Będzie też okazja do spotkania  
z misjonarzami, wolontariuszami oraz z twór-
cami telewizyjnego programu „Ziarno”. 

Oto Matka twoja
Z cyklu „Oto Matka twoja” 18 czerwca o godz. 
19.00 w sali parafialnej klasztoru dominika-
nów na Służewie (ul. Dominikańska 2) ks. dr 
T. Siudy wygłosi wykład: „Maryja Królową 
Nieba i Ziemi”. 

Msza za samotnych
19 czerwca o godz. 19.00 w kościele św. Win-
centego Pallottiego, przy ul. Skaryszewskiej 
12, zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
osób samotnych – o znalezienie dobrego męża 
lub żony. 

Dzień Ojca na Bielanach
W samo południe 21 czerwca w Centrum Kul-
tury „Dobre Miejsce” na Bielanach (ul. Dewajtis 
3) rozpocznie się „Piknik z ojcem”, czyli zabawy 
i konkursy dla dzieci i ich rodziców. Wstęp 
wolny. 

Jarmark Floriański
20 czerwca o godz. 10.00 przy ul. Floriańskiej 
rozpocznie się dwudniowy Jarmark Floriański. 
Będzie można obejrzeć przemarsz Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej, pokazy taneczne uczniów 
i mistrzów. 21 czerwca jarmark rozpocznie się 
o godz. 11.00 koncertem Kapeli Praskiej. Oprócz 
koncertów przewidziano stoiska ze specjałami 
kuchni regionalnej, rękodziełami i starocia-
mi. Czynne też będzie miasteczko cyrkowe, 
w którym będzie można spróbować swoich sił 
w żonglerce i chodzeniu na szczudłach. 
�� •

zapowiedzi

Książki dla Czytelników

Tego nie znajdziesz  
w kolorowych pismach


