
G
o

ść N
iedzielN

y
28 listopada 2010

28 listopada 2010
nr 47/621

Wygrana w pierwszej turze

Ciąg dalszy nastąpił
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
pokonała w wyborach 
samorządowych dziesięciu 
rywali, w tym głównego 
konkurenta,  
Czesława Bieleckiego.  
Choć nie było łatwo.

J uż pierwsze sondaże prognozowały wy-
graną dotychczasowej prezydent War-
szawy, i to w pierwszej turze. Ale nocy 

z 21 na 22 listopada Hanna Gronkiewicz- 
-Waltz do spokojnych nie zaliczy. Zaledwie 
półtora procent więcej, które wykazywał 
pierwszy sondaż po zamknięciu lokali wy-
borczych, to zbyt mało, żeby ogłosić sukces.

Tym bardziej że wspierany przez PiS 
rywal, architekt i  publicysta Czesław 
Bielecki, który do wyborów stanął bez do-
świadczenia politycznego, za to z hasłem 
„Niech wygra Warszawa”, osiągnął przy-
zwoity, ponad 23-procentowy wynik. Jesz-
cze trzy miesiące temu mało kto wyobrażał 
sobie, że Prawo i Sprawiedliwość postawi 
na kogoś spoza partii i bez medialnego wi-
zerunku. Jeszcze w poniedziałkowy pora-
nek w Czesławie Bieleckim odżyła nadzie-
ja na starcie z dotychczasową prezydent 
w drugiej turze, ale kolejne komunikaty 
PKW dawały Gronkiewicz-Waltz coraz 
większą przewagę. Czy zatem ciąg dalszy 
zmian na lepsze – zgodnie z hasłem wy-
borczym prezydent Warszawy – nastąpi?

Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecuje 
m.in. II linię metra, Most Północny, nowe 
przedszkola i żłobki, modernizację szpitali, 
ścieżki rowerowe i więcej darmowego in-
ternetu. Przyjdzie jej się zmierzyć nie tyl-
ko z najwyższym w dziejach zadłużeniem 
miasta, ale  także z  najpoważniejszym 
wydarzeniem w jego współczesnej histo-
rii: organizacją Euro 2012. Mieszkańcy 
Warszawy w ciągu najbliższych dwóch 
lat doświadczą też komunikacyjnego hor-
roru, którego przyczyną będą kulminacje 
kilku wielkich inwestycji. Jeśli prezydent 
Gronkiewicz-Waltz wyjdzie z tych wyzwań 
obronną ręką, będzie można jej kadencję 
uznać za udaną. A jeśli nie wystarczy nam 
cierpliwości?

Tomasz GołąbTo
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Redagują: Tomasz Gołąb – dyrektor,
ks. Marek Przybylski – asystent kościelny, 
Joanna Jureczko-Wilk, Agata Puścikowska

Nowa siedziba straży miejskiej

Muzeum prawie gotowe

Ogólnopolski Zjazd Egzorcystów

Bielany. W tym samym budyn-
ku, w którym od dwóch tygodni 
funkcjonuje bielańska Mediateka,  
17 listopada otwarto najnowocze-
śniejszy budynek staży miejskiej. 
Nowa siedziba przy ul. Szegedyń-
skiej ma 900 m kw i mieści m.in. 
duże szatnie, kabiny prysznico-
we, łazienki. Może tu pracować 
200 osób. Do tej pory Strażnicy 
z Bielan i Żoliborza pracowali w 
dwóch placówkach. Siedziba mie-
ści się na Wrzecionie, wyróżnia-

jącym się liczbą podejmowanych 
interwencji. 

– Podejmowaliśmy już w tym 
budynku interwencje. Mieszkają 
tu osoby eksmitowane z innych 
lokali miejskich, osoby, które opu-
ściły zakłady karne – powiedział 
zastępca naczelnika Maciej Świą-
tek. Na osiedlu Wrzeciono w tym 
roku odnotowano 4774 zdarzenia. 
V Oddział Terenowy obejmuje za-
sięgiem terytorialnym Bielany i 
Żoliborz.

Palmiry. Zakończyły się prace 
budowlane przy budowie nowe-
go muzeum. W budynku posa-
dzono cztery sosny umieszczone 
w specjalnych szklanych tubusach. 
Drzewa będą nosiły symboliczne 
nazwy, upamiętniające cztery 
miejsca masowych rozstrzeliwań 
mieszkańców Warszawy: Palmi-
ry, Laski, Wólka Węglowa oraz 
Szwedzkie Góry i Wydmy Łuże. 
Głównym elementem ekspozycji 
Muzeum-Miejsca Pamięci będzie 
50 gablot zawierających m.in. foto-
grafie, dokumenty, rzeczy osobiste 
ofiar egzekucji: ich ostatnie listy, 

legitymacje, portfele. Ekspozycja 
prowadzić będzie od powstania 
styczniowego, przez terror w 
stolicy, egzekucje w Palmirach i 
Powstanie Warszawskie, a jej kul-
minacją będzie duża, przeszklona 
ściana, z której widoczny będzie 
cmentarz. – Muzeum zaprasza 
przede wszystkim młodzież, ale 
także do kombatantów, mieszkań-
ców stolicy i turystów. Zależy nam, 
by była to nowoczesna ekspozycja, 
działająca na emocje – podkreśli-
ła w rozmowie z dziennikarza-
mi komisarz ekspozycji Joanna 
Maldis.

Niepokalanów. Mszą św. 
w  bazylice zakończył  się drugi 
w tym roku Ogólnopolski Zjazd 
Egzorcystów. Uczestniczyło w nim 
ponad stu księży egzorcystów 
i kapłanów przygotowujących się 
do  tej posługi, także z  Litwy, 
Białorusi i  Stanów Zjednoczo-
nych. Celem zjazdu, który rozpo-
czął się 15 listopada, była wymia-
na doświadczeń związanych 
z posługą egzorcystów w Polsce. 
Omawiano problematykę granic 
wolności szatana w relacji do czło-
wieka i rolę magii w starożytności. 
Księża egzorcyści omawiali też 
poszczególne przypadki zniewo-
lenia duchowego, z którymi mieli 
do  czynienia w  swojej kapłań-

skiej posłudze. Na  zakończenie 
konferencji zwrócono uwagę 
na potrzebę powołania do istnie-
nia internetowego portalu infor-
macyjnego o tematyce zagrożeń 
duchowych, a  przez to  większy 
nadzór nad publikacjami o tema-
tyce demonologicznej.

Koordynatorem posługi egzorcystów w Polsce jest ks. dr Marian 
Piątkowski
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Kard. Nycz pod lupą

Filatelistyka. Przyjęcie godno-
ści kardynalskiej przez Arcybi-
skupa Kazimierza Nycza Poczta 
Polska uhonorowała wprowadze-
niem do obiegu kartki pocztowej 
z nadrukowanym znakiem opłaty 
pocztowej o wartości 1,55 zł. Kartkę 
pocztową o wymiarach 148 × 105 
mm, wydrukowano jednostron-
nie, techniką offsetową, na kar-

tonie białym, w nakładzie 50 000 
sztuk. Kartka, na której umiesz-
czono herb kardynalski i zdjęcie 
metropolity warszawskiego w cza-
sie sprawowania Mszy św., została 
zaprojektowana przez Marzannę 
Dąbrowską. Okolicznościową kart-
kę można nabyć m.in. w serwisie 
internetowym www.filatelistyka.
poczta-polska.pl.

Warsztaty tańcem
Zaproszenie. Diakonia Tańca 
ze Wspólnoty Woda Życia w War-
szawie organizuje kolejne, bezpłat-
ne warsztaty Tańca Modlitewnego. 
W planie nauka tańców do pieśni: 
„Manavou”, „Taniec pielgrzyma”, 
„Nieba pragnę’, „Oczekuję Ciebie, 
Panie”, „Mój ląd”. Warsztaty pod 
tytułem: „Człowiek jest Słowem, 
gdy tańczy wypowiada siebie” odbę-
dą się 4 grudnia w godz. 11–14, w sali 
św. Faustyny przy parafii św. Jaku-
ba na pl. Narutowicza. Więcej infor-

macji na: www.modlitwatancem.
waw.pl. – Nasze ciała są jak skrzyn-
ki na listy, w których Bóg zostawia 
wiadomość. Często nie  jesteśmy 
w stanie sami ich otworzyć, taniec 
staje się wtedy kluczem do serca. 
Dzięki integracji wszystkich trzech 
wymiarów człowieka tj. psychiki, 
naszej fizyczności i ducha – taniec 
ożywia wiarę i sprawia, że modli-
twa staje się dużo bardziej auten-
tyczna – zachęca współorganiza-
torka warsztatów Anna Martynko.

Kartka pocztowa upamiętnia nominację kardynalską metropolity 
warszawskiego
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Platforma będzie 
miała nie tylko 
prezydenta 
Warszawy.  
21 listopada zdobyła 
także większość 
miejsc w radach 
mazowieckich gmin.

S amorządowcom z Platformy 
Obywatelskiej przypadnie 
prawdopodobnie ponad 44 

proc. głosów w  Radzie Warsza-
wy. Drugie miejsce, z ponad jedną 
czwartą wszystkich głosów, zajęli 
kandydaci Prawa i Sprawiedliwości 
– 25,53 proc., a trzecie SLD – 16,01 
proc. Czwarte miejsce zdobyła 
Warszawska Wspólnota Samorzą-
dowa, ale  nie  przekroczyła ona  
5-procentowego progu wyborczego. 
Jeśli dane z poniedziałkowego po-
łudnia, gdy podliczono nieco ponad 
połowę danych, potwierdzą się – 

być może PO będzie mogło w War-
szawie rządzić samodzielnie.

Polskie Stronnictwo Ludowe 
dobrze poradziło sobie w wybo-
rach do sejmiku mazowieckiego. 
PO i PiS znalazły w nim godnego 
partnera. Według danych z 60 proc. 
obwodów, Platforma zdobyła 26,77 
proc. poparcia, PiS – 24,28 proc., 
a PSL – 24,14 proc. głosów. Adam 

Struzik, dotychczasowy marszałek 
województwa, według niepełnych 
jeszcze danych, zdobył blisko 54 tys. 
głosów.

Słabszy wynik (po podliczeniu 
58 proc. protokołów) PO zanotowa-
ło w wyborach do rad powiatów. 
Większość, blisko 19 proc. zdobyło 
na Mazowszu PiS. Półtora procenta 
mniej zdobyło PSL. PO z 12,75 proc. 

zajęło trzecie miejsce, a czwarte 
z 5,5 proc. – SLD.

21 listopada do urn poszła poło-
wa uprawnionych warszawiaków. 
Podobną frekwencję zanotowano 
zresztą w  całym województwie 
mazowieckim. Największą, według 
danych cząstkowych, obserwowa-
no na Żoliborzu – ponad 53 proc. 
Najniższą – na  Pradze Północ – 
niecałe 40 proc. Ale były też i inne 
niespodzianki. Kandydujący z Ko-
mitetu Wyborczego Krasnoludki 
i Gamonie twórca Pomarańczowej 
Alternatywy Waldemar Fydrych 
pokonał w wyborach na prezydenta 
miasta nie tylko Piotra Strzembosza 
z Prawicy Rzeczypospolitej, ale tak-

że Annę Bodzek, 
popieraną przez 
PSL. Więcej, 
niż niektórzy 
kandydaci na 
prezydenta, do- 
kładnie 6943 
głosy, otrzymała 
za to Anna Neh-
rebecka, aktor-
ka kandydująca 
do  Rady War-
szawy z  listy 

Platformy Obywatelskiej okręgu 
Śródmieście-Ochota.

W poniedziałek Państwowa Ko-
misja Wyborcza zdołała podliczyć 
w pełni jedynie wyniki wyborów 
na Bielanach, Pradze Północ, We-
sołej, Ursusie i Włochach. Z wyjąt-
kiem Ursusa, PO zdobyła większość 
w każdej z tych dzielnic.

tg

Zagłosował co drugi mieszkaniec Mazowsza

PO bierze (prawie) 
wszystko

Warszawiacy 
najchętniej 
głosowali 
na PO. 
W wyborach 
do rad 
powiatów 
mieszkańcy 
Mazowsza 
częściej 
głosowali 
jednak na PiSTo
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Metropolita warszawski otrzymał w Watykanie insygnia kardynalskie

Chcę służyć ludziom
Nigdy w życiu nie pragnąłem wła-
dzy, a po drugie nie uważałem, 
że bycie biskupem, arcybiskupem 
czy kardynałem to jest kwestia 
władzy – powiedział kardynał 
Kazimierz Nycz.

N a  uroczys-
tość przy-

było wyjątko-
wo wielu gości. 
Z  archidiecezji 
warszawskiej 
i z poprzednich 
diecezji kard. 
Nyc za :  k ra- 
kowskiej i  ko-
szalińsko-koło-

brzeskiej, do  Rzymu pojechało 
blisko 70 kapłanów, liczni świeccy 
i siostry zakonne. Autokarem z ro-
dzinnej miejscowości przyjechali 
też krajanie i rodzina nowego kar-
dynała. Podczas tak zwanej visita 
di cortesia, czyli przyjmowania 
gratulacji, w sobotę 20 listopada 
życzenia metropolicie warszaw-
skiemu złożyła m.in. małżonka 
prezydenta Anna Komorowska. 
– To radość i dla Polski, i dla pol-
skiego Kościoła, że mamy takiego 
człowieka, jak kard.  Kazimierz 
Nycz. Teraz, bardziej umocniony, 
może dalej prowadzić warszawski 
Kościół – po kardynalsku! – cie-
szyła się.

Po  sobotniej uroczystości 
wręczenia biretów i  bulli nomi-
nacyjnych, w niedzielę rano nowi 
kardynałowie koncelebrowali 
w Bazylice św. Piotra Mszę św. pod 
przewodnictwem Benedykta XVI. 
W  jej  trakcie otrzymali kardy-
nalskie pierścienie. Ojciec Święty 
ma kościół tytularny metropolity 
warszawskiego wyznaczył kościół 
śś. Sylwestra i Marcina (piszemy 
o nim na s. VIII). Uroczystości za-
kończyły się w poniedziałek, Mszą 
św. celebrowaną przez kard. Nycza 
za Konfesją św. Piotra oraz modli-
twą przy grobie św. Piotra i Jana 
Pawła II. Papież przyjął też gości 
na audiencji w Auli Pawła VI. gr

Benedykt 
XVI zachęcił 
wiernych 
przybyłych 
z kardynałem 
Nyczem, 
do modlitwy 
za niego 
i innych 
polskich 
biskupówKs
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K lub dla mam na  Biela-
nach powstał dwa lata 
temu. Na otwarciu no-
wej siedziby, bielańscy 

burmistrzowie, jako mały Grześ 
i Zbyszek, wjechali do nowych po-
mieszczeń… dziecięcymi samocho-
dzikami. Ale zabronili publikować 
zdjęcia. Już widać, że trzy pokoje 
w bielańskim ratuszu to jednak 
za mało, żeby pomieścić wszyst-
kie mamy, które chcą włączyć się 
w działalność klubu. Dwa rzędy 
dziecięcych wózków na  parte-
rze urzędu co  tydzień robią  się 
dłuższe.

– Miałam już dość siedzenia 
w domu. Chciałam stworzyć miej-
sce, żeby mamy takie jak ja mogły 
nieco odetchnąć od pieluch, zupek 
i prania – mówi Joanna Leszczyń-
ska-Kudłaciak, mama pięciorga 
dzieci. Najmłodszy, Alan, przytu-
la się do jej pleców przewiązany 
specjalną chustą.

Miasto rodzinne?
W bielańskim klubie dla mam 

i tatusiów miasto zainaugurowało 
18 listopada kampanię społeczną 
„Zakochaj  się w  Warszawie ro-
dzinnej”. Ma rozpocząć dyskusję 
na temat warunków życia rodzin 
oraz usług oferowanych przez 
miasto, które ułatwiają godzenie 
ról zawodowych, opiekuńczych 
i  wspierają rodziców w  wycho-
wywaniu dzieci. Pół roku temu, 
w  maju, Warszawa przyjęła 
program „Rodzina”, który okre-
śla priorytety i działania miasta 
na  lata 2010–2020 w  zakresie 
wsparcia i tworzenia warunków 
do rozwoju stołecznych rodzin.

– Chcemy stworzyć bazę 
danych o  usługach dla rodzin, 

otworzyć dla nich przestrzeń pu-
bliczną, rozbudować sieć różnych 
form opieki dla dzieci w wieku 0–6 
lat, wykorzystać istniejącą infra-
strukturę do prowadzenia działań 
edukacyjno-integracyjnych i zor-
ganizować Dzielnicowe Centra 
Rodziny – wymienia cele kampa-
nii Teresa Sierawska, zastępca dy-
rektora Biura Polityki Społecznej. 
– Program zakłada też tworzenie 
placów zabaw na osiedlach oraz 
w  parkach z  uwzględnieniem 
różnych grup wiekowych oraz po-
trzeb dzieci niepełnosprawnych, 
rozwijanie zróżnicowanych form 
wsparcia rodziców małych dzieci, 
a także działania na rzecz integra-
cji cudzoziemców mieszkających 
w Warszawie – dodaje.

A co ty myślisz?
Kampania „Zakochaj  się 

w  Warszawie rodzinnej” to-
czyć się będzie głównie w inter-
necie. Jej trzonem są cztery etiu-
dy filmowe z życia warszawskich 
rodzin umieszczone na  Face- 
booku oraz YouTube. Miasto li-

czy, że na stronie www.facebook.
com/warszawa każdy zabierze 
głos w  dyskusji, czy  Warszawa 
mogłaby być bardziej przyjazna 
rodzinom. Przez cztery tygodnie 

filmy mają prowokować do  wy-
miany doświadczeń: jak pogo-
dzić karierę z  życiem rodziny, 
gdzie wartościowo odpoczywać, 
gdzie się uczyć, gdzie spotykać… 
Będą mówić o więziach między-
ludzkich, przekazywaniu wartości 
między pokoleniami, wspólnych 
radościach i marzeniach.

– Warszawa kojarzona jest 
zwykle z  miastem zawodowego 
sukcesu, uczelniami, finansami, 
ale  ma także piękną rodzinną 
twarz: tętni życiem pokoleń, 
radością wspólnie spędzanego 
czasu. Kampania ma pokazać ten 
potencjał – mówi zastępca prezy-
denta Warszawy Włodzimierz 
Paszyński. 

Klub w każdym ratuszu?
„Chłopaki, wstawać. Już siód-

ma dziesięć” – rozpoczyna  się 
pierwsza z etiud. To obrazek z ty-
powego warszawskiego mieszka-
nia. Film pokazuje rodzinę Marty 

Kluby matek (a czasami też ojców). 
Po podłodze jednego z pomieszczeń 
bielańskiego ratusza raczkuje 
kilkanaścioro dzieci. W tym czasie mamy, 
zerkając co chwila na Zosie i Krzysiów, 
starają się rozwikłać dylematy 
macierzyństwa. Kluby mam działają 
już w kilkunastu miejscach Warszawy 
i okolic.

tekst i zdjęcia
Tomasz Gołąb

tgolab@goscniedzielny.pl

Wybrane kluby mam w Warszawie i okolicach
Ursynów – czwartki w godz. 10.30–12.30 w Domu Kultury 
„stokłosy”, ul. lachmana 5, www.klub–mam.pl.
Bemowo – ul. Konarskiego 83, osiedle Przyjaźń. Kontakt: www.
klubmam.com, bemowo@klubmam.com.
Bielany – w poniedziałki i czwartki w godz. 10–13 w urzędzie 
Gminy bielany, ul. żeromskiego 29, 2. piętro, pokoje 264–266. 
Kontakt: www.mamyzbielan.wordpress.com.
Mokotów – poniedziałki w godz. 10–12 w centrum łowicka, 
ul. łowicka 21, sala 25. Kontakt: www.klubmam.org.
Praga Południe – wtorki w godz. od 10–12 w centrum Promocji 
Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, www.klubmam.net.
Izabelin – wtorki w godz. 11–14, soboty 10–13, centrum Kultury 
w izabelinie, ul. matejki 21, www.klubmam.izabelin.pl.
Białołęka – środy w godz. 10–12, ośrodek Pomocy społecznej, 
ul. marywilska 44, www.mamyklub.waw.pl.

Więcej informacji na: www.klubmam.org

Rady mamy dla mamy
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i Andrzeja Witeckich: śniadanie, 
wychodzenie do szkoły, zabawa 
z tatą. Mają czwórkę swoich dzieci, 
ale są też zawodową rodziną za-
stępczą dla kolejnego, z zespołem 
Downa. „W ubiegłym roku w War-
szawie urodziło się 30 tys. dzieci. 
Ale  więzi rodzą  się wcześniej” 

– przypomina lektor. Bohaterką 
etiudy jest także Joanna Leszczyń-
ska-Kudłaciak, która z mężem wy-
chowuje piątkę dzieci. Dla innych 
mam jest  dobrym przykładem, 
że rodzenie pociech można pogo-
dzić z realizacją własnych marzeń. 
Najmłodszy Alan urodził się wte-
dy, gdy klub już prężnie działał. 
Dziś założycielka bielańskiego klu-
bu zbiera doświadczenia podob-
nych organizacji z innych krajów. 
Zdecydowała się też kandydować 
do Rady Gminy. Klub uświadomił 
jej, że warto zrobić coś dla innych, 
nie tylko dla własnej rodziny.

– Wśród mam, które prze-
rywają karierę zawodową, nie-
raz spotyka się opinię: „ja to się 
już do niczego nie nadaję – tylko 
przewijam i karmię”. Ale jest też 
faktem, że  macierzyństwo daje 
bardzo dużo sił, szkoda tego 
nie spożytkować – mówi założy-
cielka bielańskiego klubu.

Alicja Suchoszek, specjalistka 
human resources w dużej korpo-
racji, przyszła na spotkanie po raz 
pierwszy. 10-miesięczny Piotruś 
zajada się bananem. – Fajnie wyjść 
z domu, do innych kobiet z dzieć-
mi. Wydaje mi się, że tego szuka-
łam – mówi.

– Takie spotkania dla rodziców 
i wczesna edukacja dzieci są w in-
teresie nie tylko mam, ale także 
miasta, które buduje w ten sposób 
bezcenny kapitał społeczny. Dlate-
go powinno w szerszym stopniu 
finansować ich działanie – dodaje 
Magda Mroczek z klubu na Pradze 
Południe.

Pierwszy taki klub powstał 
na Ursynowie w grudniu 2007 r. 
Dziś jest ich już w okolicach War-

szawy kilkanaście, m.in. na Ursy-
nowie, Bemowie, Białołęce, na Mo-
kotowie, w Piasecznie, Sulejówku, 
w Izabelinie.

– Najważniejsza jest  Polska. 
To prawda, ale ważniejsze są rodzi-
ny, bo gdyby ich nie było, Polski też 
by nie było – mówi senator Joanna 
Fabisiak, wieloletni samorządo-
wiec, która przyznaje, że na wi-
dok rodzin kręci jej  się czasem 
łza w oku. – Z radości oczywiście 
– mówi. I marzy, żeby każdy war-
szawski urząd był tak otwarty dla 
mam i małych dzieci jak bielański.
 •

■ R e K l A M A ■

Nie przegapmy czasu
Magdalena Biela, założycielka klubu mam
na Pradze Południe
– mam dwie córeczki, obydwie już w przedszkolu.  
Gdy zakładałam klub, Tosia miała dwa latka, a marysia 
trzy i pół roku. 7 grudnia będziemy obchodzić pierwsze 
urodziny klubu mam. Dzięki przychylności urzędników 

otrzymaliśmy na spotkania salę w centrum Promocji Kultury 
przy ul. Podskarbińskiej. założyliśmy stowarzyszenie „mama, 
Tata i ja”, które w przyszłości pomoże nam zbierać fundusze 
na bieżącą działalność, choć najcenniejszy wkład, własnego 
wolnego czasu, wnoszą na razie nasze mamy. okazało się, 
że są wśród nas psycholog, pedagog, księgowa, a macierzyństwo 
wyzwoliło w nas energię do działania. chcemy ją wykorzystać. 
Tym bardziej że zainteresowanie jest coraz większe. już dziś 
przychodzi 30–40 mam, każda z dzieckiem, czasami z dwójką. 
z naszej oferty korzystają różne osoby: także takie, dla których 
macierzyństwo bywa problemem. czasami trudno z tym pójść 
do specjalisty, a grono innych matek sprawia, że młode mamy się 
otwierają. bywa więc, że nasze spotkania przekształcają się 
w rodzaj grupy wsparcia. chcemy tę pomoc profesjonalizować. 
Promujemy dobre wzorce spędzania wolnego czasu, pokazujemy, 
jak z dzieckiem można się bawić, jak rozwijać jego zdolności, jak 
rozmawiać z nim o swoich uczuciach. zdarza się, że pokazujemy 
mamom, jak zajmować się dzieckiem w sposób, którego one same 
nie doświadczyły w dzieciństwie. są warsztaty wczesnej edukacji 
małego dziecka, zdrowego żywienia, „chustowe”, propagujące 
rodzicielstwo bliskości. osobowość młodego człowieka 
kształtuje się w ciągu pierwszych trzech lat życia, więc pomagamy 
innym mamom i sobie nie przegapić tego najważniejszego w życiu 
czasu. To, co teraz damy naszym pociechom, będzie owocować 
całe życie. Wkrótce chcemy uruchomić klub we własnym lokalu, 
otworzyć go także w inne dni tygodnia (dziś działa tylko przez kilka 
godzin, od 10.00 w każdy wtorek), zorganizować czas tak, by można 
było spokojnie zostawić dzieci pod opieką innych mam i przez 
kilka godzin załatwić na przykład sprawy w urzędzie. chcemy też 
włączyć w działalność klubu ojców i babcie, organizując warsztaty 
specjalnie dla nich.

Rady mamy dla mamy

Warsztaty z wiązania 
chusty, spotkania z pediatrą 
i nauka angielskiego 
– mamy na Bielanach 
nudzić się nie mogą
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Rolnicy wyróżnili kard. Józefa Glempa

Za odwagę i roztropność
Kościół zawsze wspierał 
rolników – podkreślali 
uczestnicy dyskusji „Prymas 
Tysiąclecia a »Solidarność« 
Rolników Indywidualnych”.

T o dzięki wsparciu Kościoła nasz związek 
mógł powstać. Gdyby nie pomoc w tam-

tych trudnych czasach, taki ruch nie mógłby 
istnieć – podkreślał senator Jerzy Chróścikow-
ski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” 
i  współorganizator sesji, która 15 listopada 
odbyła się w Pałacu Arcybiskupów Warszaw-
skich. W czasie sympozjum rolnicy wręczyli 
kard. Józefowi Glempowi statuetkę Zasłużony 
dla NSZZ RI „Solidarność”.

– Rolnik ciągle najciężej pracuje, a w życiu 
publicznym jego głos jest najmniej słyszalny. 
Kardynał Wyszyński zawsze wspierał rolni-
ków. Uważał, że są oni najzdrowszym moralnie 
elementem narodowym – podkreślił laureat.

Janusz Kotański z Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego przypomniał, że kar-
dynał nigdy nie wstydził się swojego wiejskiego 

pochodzenia. Konsekwentnie bronił polskie-
go rolnika i gospodarstwa indywidualnego. 
– To była dla niego sprawa zasadnicza – pod-
kreślił Kotański.

Z kolei prof. Jan Żaryn z IPN przypomniał, 
że powstanie „Solidarności” w 1980 r. i rola 
w tym kard. Wyszyńskiego jest postrzegana 
przede wszystkim przez pryzmat jego jasno-
górskiego przemówienia z 26 sierpnia 1980 r. 
To przemówienie było poprzedzone bardzo 
dramatyczną rozmową, jaką w Klarysewie od-
był kard. Wyszyński z I sekretarzem KC PZPR 
Edwardem Gierkiem. Hierarcha przede wszyst-
kim dostrzegł w swoim rozmówcy przywódcę 
upadającego reżimu.

– Edward Gierek miał płakać na ramieniu 
Wyszyńskiego – przyznał historyk, przypo-
minając o braku pomysłu ówczesnych władz 
na to, jak odpowiedzieć na potrzebę społeczeń-
stwa wyrażoną poprzez strajki w Trójmieście 
i Szczecinie. – Prymas mówił przywódcom 
„Solidarności”, że związek na wsi powinien być 
ruchem wyzwolenia społeczno-narodowego, 
który zadba o poprawę warunków pracy – tłu-
maczył prof. Żaryn.

jjw

Senator Jerzy Chróścikowski, 
przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, 
uhonorował kard. Józefa Glempa 
statuetką „za odwagę, roztropność, 
wprowadzenie zwyczaju jasnogórskich 
dożynek”
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Biografia  
prymasa – seniora

Jak Jozue
W Pałacu Arcybiskupów zaprezentowano naj-
nowszą biografię hierarchy, który z sukcesem 
przeprowadził polski Kościół z komunizmu 
do okresu wolności. 

N a promocji książki Mileny Kindziuk,  którą 
zaszczycił obecnością m.in. nuncjusz apo-

stolski w Polsce abp Celestino Migliore, obecny 
był bohater biografii. Autorka przyznaje, że dla 
niej prymasostwo kard. Józefa Glempa to właści-
wie całe życie. Gdy w 2009 r. funkcja prymasa 
Polski z powrotem została związana z arcybi-
skupstwem gnieźnieńskim, postanowiła podsu-
mować ważny okres w historii Kościoła i dotrzeć 
do świadków życia osoby, która miała na nią tak 
wielki wpływ. W książce „Ostatni taki prymas” 
opisuje więc relacje szkolnych kolegów Józefa 
Glempa, świadectwa członków jego rodziny, rela-
cje historyków, ale przede wszystkim oddaje głos 
samemu kardynałowi, który – mimo iż zarzeka 
się, że nigdy nie udzieli wywiadu rzeki – w roz-
mowie z dziennikarką „Niedzieli” obszernie wy-
jaśnia kulisy przełomowych chwil swojego życia.

– W  posłudze kard.  Glempa i  jego po-
przednika, kard. Wyszyńskiego, widzę ana-

logię do  biblijnych postaci: Jozuego, który 
wprowadził naród wybrany do Ziemi Obie-
canej, i Mojżesza, który prowadził lud Izraela 
ku wolności przez blisko 40 lat – mówił go-
spodarz uroczystości kard. Kazimierz Nycz. 
– Kard. Wyszyński, jak Mojżesz, na blisko rok 
przed śmiercią stanął na górze Nebo i prawie 
zobaczył Ziemię Obiecaną, ale to nie jemu dane 
było do niej wprowadzić polski naród. Zrobił 
to kard. Glemp, który przeprowadził Kościół 

przez trudny czas stanu wojennego – podkre-
ślał metropolita warszawski.

Bogato ilustrowaną, ponad 500-stronicową 
książkę opublikowało wydawnictwo „Świat 
Książki”. Dla Czytelników mamy trzy jej egzem-
plarze, które rozlosujemy wśród nadawców kar-
tek pocztowych (adres: Nowogrodzka 47a, 00-695 
Warszawa) i e-maili (warszawa@goscniedzielny.
pl) z hasłem „Ostatni taki prymas”. Na listy czeka-
my do 3 grudnia. tg

Dzięki osobistym cechom kard. Józefa Glempa: odwadze, spokojowi i umiejętności dialogu 
Kościołowi w Polsce udało się przejść od komunizmu do demokracji niemal suchą stopą – 
podkreślali obecni na promocji prof. Jan Żaryn i publicysta Grzegorz Polak
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J anosikowe – to obowiązkowa wpłata do bu-
dżetu państwa, którą najbogatsze samo-

rządy płacą na rzecz pozostałych. Stanowi 
określony odsetek dochodów podatkowych 
województwa sprzed dwóch lat, a jego wyso-
kość zależy od wysokości wpływów z podat-
ków. Problem jednak w tym, że dochody ma-
zowieckiego samorządu w tym roku spadły, 
a daninę obliczono na podstawie tłustych lat. 

W tym roku Mazowsze wpłaci do budżetu 
państwa 966 mln zł – to prawie 70 proc. jego do-
chodów. Warszawa prawie tyle samo. Mazow-
sze weźmie kredyty i mocno okroi przyszło-
roczny budżet. Jak zauważył marszałek Adam 
Struzik, po zapłaceniu daniny z najbogatszego 
województwa staniemy się najbiedniejszym. 
Pod koniec lutego marszałek skierował krzyw-
dzące prawo do Trybunału Konstytucyjnego. 
Ten jednak na razie milczy. 

„Uważamy za  sprawiedliwe, by w  War-
szawie pozostawały pieniądze wypracowa-
ne przez warszawiaków. Pójdźcie na Pragę, 
zobaczcie, czy to jest bogata część Warszawy. 
Często brakuje kanalizacji, ciepłej wody, nie ma 
dróg, domy się sypią. Tam te pieniądze powinny 
zostać. Praga nie jest bogatsza od wielu miast 
i gmin, które są beneficjentami »janosikowe-

go«” – przekonuje Związek Stowarzyszeń 
Praskich, reprezentujący prawobrzeżną część 
stolicy. 

– W stolicy mieszka według spisu 1,7 mln 
mieszkańców, a sama komunikacja miejska 
obsługuje codziennie 3 mln pasażerów. Wielu 
mieszkańców nie jest tutaj zameldowanych. 
Przy obliczeniu dochodu na jednego miesz-
kańca należałoby więc wprowadzić współ-
czynnik korygujący – uważa Rafał Szczepań-
ski ze Związku.

Ministerstwo Finansów odrzuciło prośbę 
75 gmin i powiatów, aby w tym roku Mazowsze 
nie musiało płacić haraczu. Gminy argumento-
wały, że przecież także na Mazowszu nie bra-
kuje biednych samorządów, które należałoby 
wesprzeć. Od 2003 r. Warszawa oddała w sumie 
ponad 4 mld zł. Kwota ta jest porównywalna 
z ogólnym zadłużeniem miasta.

Związek Stowarzyszeń Praskich zbiera 
podpisy pod obywatelskim projektem usta-
wy, zmniejszającej obciążenia „janosikowym”. 
Najważniejsza zmiana polegałaby na zmianie 
jego charakteru: z ogólnej subwencji na dotację 
na konkretne inwestycje. 

– Nie jesteśmy przeciwko solidaryzmowi. 
Ale teraz pieniądze z „janosikowego” można 
wykorzystać, na co się chce, nawet na podwyżki 
płac władz gminy, a to jest wysoce niemoralne. 
Chcemy, by pieniądze dostawały te samorządy, 
które przeznaczą je na rozwój i przedstawią 
konkretny projekt, na wzór tych, tworzonych 
przy dotacjach z Unii Europejskiej – mówi Rafał 
Szczepański ze Związku Stowarzyszeń Praskich. 

W tym roku „janosikowe” zapłaci: 87 gmin, 
55 powiatów i 2 województwa. Najwięcej na ten 
cel da Mazowsze.

Joanna Jureczko-Wilk

Stęskniony za utraconym
Salezjańska Wspólnota Duszpasterstwa Aka-
demickiego „Jeshua” z kapłanami: ks. Domini-
kiem Chmielewskim SDB oraz ks. Maciejem 
Sarbinowskim SDB zapraszają na akademic-
kie rekolekcje adwentowe od 3 do 5 grud-
nia w Katolickim Centrum Kultury „Dobre 
Miejsce” (ul. Dewajtis 3). Podczas rekolekcji 
uczestnicy będą się zastanawiać nad tematem: 
Stracenie – Stęsknienie – Odnalezienie – i… .  
W ich trakcie odbędzie się także modlitwa 
wyrzeczenia się zła bałwochwalstwa, modlitwa 
uzdrowienia oraz nowego doświadczenia mocy 
Ducha Świętego. Rekolekcje zakończą się kon-
certem uwielbienia. Początek w piątek o godz. 
17, w sobotę i niedzielę o godz. 10. Szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie: www.sale-
zjanielomianki.pl w zakładce „Duszpasterstwo 
Akademickie”.

Młodzieżowe u dolorystów
10 grudnia o godz. 17.00 rozpoczynają się 
weekendowe rekolekcje adwentowe dla mło-
dzieży, organizowane przez ojców dolorystów 
w Józefowie k. Otwocka. Poświęcone będą potę-
dze modlitwy. Zgłoszenia: tel. 22 789-29-10.

Z Postem Daniela
„Bóg jest  Miłością” – pod takim hasłem  
od 2 do 12 grudnia w Konstancinie-Jezior-
nie odbędą się rekolekcje z Postem Daniela. 
Duchowy program rekolekcji składa  się 
z codziennych Mszy św., konferencji i medy-
tacji biblijnych, katechez, wspólnych modlitw 
i  adoracji. Zwieńczeniem jest nabożeństwo 
pokutne i  uroczysta Msza św. z  modlitwą 
o uzdrowienie duchowe i fizyczne. W ramach 
posiłków – dieta warzywno-owocowa. Zapisy: 
Centrum Animacji Misyjnej Domu Rekolekcyj-
nego Księży i Braci Pallotynów, ul. Leśna 15/17, 
Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 35 90.

Z Księgą Tobiasza
Uczestnicy Spotkań z Biblią na Nowym Mieście 
pewnie chętnie wybiorą się również na reko-
lekcje, którym towarzyszyć będą rozważania 
na temat Księgi Tobiasza. Spotkania odbędą się 
od 12 do 14 grudnia o godz. 19 w kościele św. 
Kazimierza (sióstr benedyktynek sakramen-
tek) przy Rynku Nowego Miasta. •

Mniejsze opłaty 
na rzecz biednych gmin 
i przekazywanie ich tylko 
na konkretne projekty pomocy 
przewiduje obywatelski 
projekt zmiany ustawy 
o „janosikowym”.

Także stolica ma swoje enklawy ubóstwa, które czekają na wsparcie
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Co dalej z „janosikowym”?

Sami zaciskamy pasa
rekolekcje adwentowe
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Adwentowe 
muzykowanie
28 listopada o godz.19 w kościele 
św. Anny w Wilanowie chóry Ars 
Cantata i chór z kościoła św. Anny 
rozpoczną wspólne muzykowanie. 
W programie m.in. opracowania 
hymnu adwentowego „Veni Emma-
nuel”, a także dwudziestowieczne 
kompozycje o tematyce maryjnej 
i adwentowej. 

Czego uczą biografie?
29 listopada o  godz. 18 w  war-
szawskim KIK-u (ul. Freta 20/24 A)  
odbędzie się promocja książki Tere-
sy Cwaliny „Kartki z cmentarza”. 
To opowieść o losach ludzi, którzy 
w trudnych chwilach potrafili zacho-
wać godność i heroizm. O książce 
będzie opowiadać prof. Maria Prus-
sak, a jej fragmenty przeczyta aktor-
ka Maja Komorowska.

Kościoły w getcie
Dom Spotkań z Historią (ul. Karo-
wa 20) zaprasza 30 listopada 
o  godz. 18 na  spotkanie z  cyklu 
„Spojrzenie na warszawskie getto 
– miejsca”, tym razem poświęcone 
kościołom w getcie. Wstęp wolny. 

Małżeńskie pokusy
2 grudnia o godz. 19 w auli o. Jac-
ka Woronieckiego, przy klasztorze 
ojców dominikanów na  Służewie 
(ul. Dominikańska 3) odbędzie się 
wykład Jerzego Grzybowskiego, zna-
nego autora książek o małżeństwach, 
krajowego moderatora „Spotkań 
Małżeńskich”. Gość będzie mówił 
o małżeńskich pokusach.

Świadomi rodzice
5 grudnia o godz. 17.45 w kościele 
św. Marii Magdaleny w  Magda-

lence (ul. ks.  H.  Łojewskiego 19) 
odbędzie  się spotkanie z  Magdą 
i Wiesławem Grabowskimi, którzy 
podpowiedzą, jak w Piśmie Świętym 
szukać rozwiązań kłopotów wycho-
wawczych. Nie zabraknie też dys-
kusji o relacjach rodziców i dzieci. 
Konferencji towarzyszą specjalne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży, zatem 
zaproszone na nią są całe rodziny.

Kiermasz Szopek 
Bożonarodzeniowych 
Księgarnia na Miodowej (ul. Mio-
dowa 17/19) zaprasza na kiermasz 
szopek, który rozpocznie  się  
6 grudnia. Będzie można nabyć 
gotowe szopki w  różnych roz-
miarach, wykonane z  różnych 
materiałów. Chętni będą mogli 
kupić też same figury – od minia-
turowych po wielkoformatowe. 
Kiermasz odbywa się w godzinach 
otwarcia księgarni: od poniedział-

ku do piątku w godz. 9–18, w soboty 
w godz. 9–15.

Przedświąteczny 
kiermasz
Dobre Miejsce oraz Radio Plus 
zapraszają na Kiermasz Bożona-
rodzeniowy, na  którym będzie 
można kupić oryginalne upominki 
dla bliskich. Kiermasz odbędzie się 
4 i 5 grudnia w godz. 10–16 w Cen-
trum Kultury „Dobre Miejsce” (ul. 
Dewajtis 3). Wstęp wolny.

Pilna prośba!
Centrum Interwencji Kryzysowej 
Caritas DWP w Otwocku pilnie 
poszukuje łóżeczka dziecięcego, 
pralki automatycznej, biurka, 
krzeseł, dużego stołu kuchennego, 
łóżka – polówki, półkotapczanu, 
dywanu. Kontakt: 022/779-58-63, 
ul. Tadeusza 12 Otwock. •

Rzymski kościół metropolity warszawskiego

Sylwestra i Marcina
Kard. Kazimierz Nycz 
został proboszczem 
bazyliki przy  
Via Domenichino 7, 
zbudowanej  
przez papieża 
Sylwestra w IV w.

K ażdy z  kardynałów ma 
w  Rzymie swoją diako-
nię lub kościół tytular-

ny, co symbolizuje jego związek 
z Wiecznym Miastem i przynależ-
ność do kleru rzymskiego. W ten 
sposób kardynał staje się rzym-
skim proboszczem, członkiem 
Świętego Kościoła Rzymskiego. 
Kardynałowie-biskupi związani 
są z jedną z podmiejskich diecezji, 
przy czym dziekan Kolegium Kar-
dynalskiego posiada tytuł biskupa 
Ostii. Obowiązkiem każdego nowo 
mianowanego kardynała jest obję-
cie swojego kościoła tytularnego. 

Odbywa się to po odpowiednich 
uzgodnieniach, często kilka mie-
sięcy po włączeniu do kolegium 
kardynalskiego.

Benedykt XVI przydzielił 
kard. Kazimierzowi Nyczowi jako 

kościół tytularny bazylikę św. Syl-
westra i Marcina ai Monti w pobliżu 
Eskwilinu. Jest to kościół przyzna-
wany kardynałom-prezbiterom. 
Początkowo świątynia poświęco-
na była wszystkim męczennikom. 

W roku 324 miało się w niej odbyć 
jedno ze spotkań przygotowujących 
do soboru w Nicei. Obecny kościół 
św. Marcina pochodzi z epoki Ka-
rolingów, choć odnaleziono pod nim 
i obok niego strukturę kolumn z III 
w. W roku 500 został przebudowany 
i poświęcony św. Marcinowi z Tours 
oraz papieżowi Sylwestrowi I. Kolej-
na przebudowa miała miejsce w VIII 
i IX w., natomiast ostatnie przebudo-
wy są datowane na XVII w. 

Wnętrze świątyni jest trójna-
wowe, a cały kościół wspiera się 
na  szeregach starożytnych ko-
lumn. W  zakrystii  przechowu-
je się srebrną lampę, która według 
podań została zbudowana z tiary 
św. Sylwestra. W ołtarzu znajdu-
ją się też relikwie świętych: św. Ar-
temii, Pauliny i Syzyniusza – przy-
niesione z Katakumb św. Priscilli. 
Wśród wcześniejszych kardyna-
łów – proboszczów tytularnych 
kościoła przy Via Domenichino 7 
byli m.in. późniejsi papieże: Pius XI 
i Paweł VI. ap/kai

zapowiedzi

Bazylika św. Sylwestra 
i Marcina w Rzymie 
jest kościołem tytularnym 
kard. Kazimierza Nycza

We wnętrzu bazyliki 
znajdują się relikwie  
między innymi św. Pauliny 
i Artemii
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