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Do wizyty Benedykta 
XVI w Warszawie 

pozostały niecałe dwa 
tygodnie. To wystarczają-
co dużo czasu, żeby do 
pielgrzymki następcy Jana 
Pawła II przygotować się 
duchowo. W tym nume-
rze piszemy o Wielkiej 
Modlitwie Warszawskiej, 
która odbyła się 1 maja, 
m.in. w intencji pielgrzym-
ki. Przedstawiamy także 
nowe katolickie przedszko-
le na Woli i nazwiska od-
znaczonych przez Prymasa 
Polski orderem „Ecclesiae 
populoque servitium pra-
estanti – Wyróżniającemu 
się w służbie dla Kościoła 
i Narodu”. 

Pierwsi święconą wodą zostali pokro-
pieni motocykliści, po nich kierowcy 

zabytkowych samochodów, a potem kie-
rowcy coraz to nowszych modeli. 7 maja 
w Podkowie Leśnej odbyło się Autosacrum. 
Samochody i motocykle przejeżdżały przez 
kościelny plac przez blisko trzy godziny. 
Wcześniej w kościele św. Krzysztofa ks. 
prałat Leon Szot, kanclerz kurii polowej 
WP, odprawił Mszę św. w intencji kierow-
ców. Gościem tegorocznego Autosacrum 
był ks. Marian Midura OMI, który apelował 
do kierowców o bezpieczną jazdę i zachę-

cał do udziału w Akcji 
św. Krzysztofa („1grosz 
za 1 kilometr” na za-
kup misyjnych środków 
transportu). 6 maja w 
Podkowie święcono ro-
werzystów i ich pojaz-
dy. 

Po błogosła-
wieństwo 
do Podkowy 
przyjechali 
kierowcy 
starych i nowych 
samochodów

AUTO I SACRUM

ZA TYDZIEŃ
  WIELKI PRZEWODNIK na papie-

ską liturgię w Warszawie
  O ŻOŁNIERZACH, którzy nie 

chcieli do cywila

TOMASZ GOŁĄB
redaktor wydania

Kongres, który zmieni świat

Już za rok o rodzinie
Chociaż do IV Światowego 
Kongresu Rodzin pozostał rok, 
przygotowania ruszyły już pełną 
parą. Od 11 do 13 maja 2007 r. 
do Warszawy zjadą setki liderów 
organizacji działających
na rzecz rodziny.

Poprzednie kongresy od-
bywały się kolejno w Pradze 
(1997 r.), Genewie (1999 r.) i 
Meksyku (2004 r.). Ich inicja-
tor Allan Carlson chce przede 
wszystkim, by służyły nawią-
zaniu kontaktów między orga-
nizacjami prorodzinnymi z ca-
łego świata. Dlatego w War-
szawie spodziewanych jest po-
nad 3 tys. uczestników z 60 
krajów.

– Chcemy zmienić kieru-
nek myślenia o rodzinie. Po-
kazać, że to nie staroświecka 
struktura, która przeszkadza w 
rozwoju ekonomicznym świa-
ta, ale żywotny i konstytutyw-
ny element tego rozwoju i sta-
bilności gospodarki – podkre-
śla Carlson.

Według organizatorów, Polska 
może być motorem zmian dla od-
nowy rodziny na świecie.  Robo-
cze hasło kongresu brzmi: natu-
ralna rodzina – społeczna wartość 
i przyszłość narodu. W jego orga-
nizację włączyły się m.in.: The Fa-
mily Research Council, European 
Federation for the Family (Szwaj-
caria), Polska Federacja Ruchów 
Obrony Życia, Polska Federa-
cja Stowarzyszeń Rodzin Ka-
tolickich, Human Life Inter-
national-Europa, Forum Kobiet
Polskich, Fundacja Pomoc Rodzi-
nie, Liga Małżeństwo Małżeń-
stwu.

– Europa ginie z powo-
du demograficznej zimy i se-
kularyzacji. I właśnie takie 
zmiany niesie da-
lej w świat. Polska, 
prawie osamotnio-
na, utrzymuje silną 
wiarę i silne rodziny, 
pomimo pozostawania 
pod presją tych zmian – 
mówią organizatorzy.

Podczas kongre-
su poruszony zostanie prob-
lem relacji rodziny do globali-

zacji, zwrócona zosta-
nie uwaga na potrzebę 
działań pronatalistycz-
nych, na udział rodzin 
w gospodarce naro-
dowej i ich rolę jako 
skutecznej instytucji w 
przeciwdziałaniu ubó-

stwu. Kongres odbędzie się w 
Pałacu Kultury i Nauki. TG
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Allana Carlsona 
czeka pracowity 
rok. Właśnie 
rozpoczął 
przygotowania 
do kongresu
w Warszawie
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Wejściówki już w parafiach
PRZED PAPIESKĄ PIEL-
GRZYMKĄ. 11 i 12 maja pro-
boszczowie odbiorą w warszaw-
skiej kurii wejściówki na Mszę 
św., którą Benedykt XVI odpra-
wi 26 maja na pl. Piłsudskiego w 
Warszawie. Wierni będą mogli je 
odbierać w parafiach od 14 maja. 
Wydrukowano niewiele ponad 

100 tys. kart. W parafiach zapisa-
ło się na nie ponad 350 tys. wier-
nych. Ci, którzy nie dostaną się 
na pl. Piłsudskiego, będą mogli 
oglądać papieską Mszę na usta-
wionych nieco dalej telebimach. 
Wraz z kartą wierni dostaną bez-
płatny egzemplarz  gazety piel-
grzyma, w której znajdą się prak-

tyczne informacje o roz-
mieszczeniu służb miej-
skich i wejściach do sek-
torów. Warszawska kuria 
zamówiła też 10 tys. wej-
ściówek na sobotnie spot-

kanie Papieża 
z młodzie-
żą na krakow-
skich Błoniach 
oraz 20 tys. 
na niedzielną 
Mszę św. na 
Błoniach.

Wyróżniony ks. Małecki
IZABELIN. Radni Izabelina 
przyznali honorowe obywatel-
stwo ich gminy ks. prałatowi 
Henrykowi Małeckiemu, dyrek-
torowi ds. katechizacji w archi-
diecezji warszawskiej oraz pro-
boszczowi parafii Matki Bożej 
Królowej Pokoju w Warszawie. 

Jest to tym bardziej miłe, po-
nieważ ks. Małecki pracował w 
Izabelinie jako wikariusz trzy-
dzieści lat temu. Mieszkańcy 
Izabelina docenili jego ów-
czesną pracę z młodzieżą oraz 
przekazywanie prawdy o histo-
rii Polski i świata.

Pierwszy Jarmark Floriański

PRAGA. Mszą św. w katedrze 
św. Floriana rozpoczął się 4 
maja Jarmark Floriański. Po 
Eucharystii abp Leszek Sławoj 
Głódź, w asyście wicepremie-
ra Ludwika Dorna i wojewo-
dy mazowieckiego Tomasza 
Kozińskiego, przeciął sym-
boliczną wstęgę, zaczynając 
jarmark na ul. Floriańskiej. 
Jednak kramów było niewie-
le. W czasie trzydniowej im-
prezy można było posłuchać 
orkiestr strażackickich, pra-
skich kapel i zobaczyć za-

bytkowy sprzęt strażaków. 
Jarmark zorganizowano z oka-
zji Dnia Strażaka, który przy-
pada 4 maja. Centralne uro-
czystości tego dnia odbyły się  
na pl. Piłsudskiego, gdzie 171 
absolwentów Szkoły Głównej 
Pożarniczej odebrało nomina-
cje na młodszego kapitana. 
Potem odbyła się defilada i pa-
rada historyczna. Świętowano 
także w podwarszawskich 
miejscowościach, gdzie znaj-
dują się jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Czy jarmark stanie się tradycją Pragi?
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Pielgrzymowali do Czerwińska
CHRISTIANITAS. Wierni 
uczestniczący we Mszach św. 
sprawowanych w tradycyjnym 
rycie w kościele św. Benona w 
Warszawie, już po raz trzeci 
odbyli pielgrzymkę do sanktua-
rium w Czerwińsku. Ponad sto 
osób wyruszyło 1 maja sprzed 
kościoła św. Benona na Nowym 
Mieście. Byli wśród nich tego-
roczni maturzyści i ich rodzice, 
pielgrzymujący w intencji powo-
dzenia na maturze, a także dia-
kon, który modlił się o dobre ka-
płaństwo. Msze pielgrzymkowe 
były odprawiane w tradycyjnym 
rycie. Po ponad siedemdziesię-
ciu kilometrach marszu pielgrzy-
mi dotarli 3 maja przed cudowny 
obraz Matki Bożej Czerwińskiej 
Pani Mazowsza.

BAZYLIKA ŚW. KRZYŻA. 
– Dzisiejsze święto, będąc jed-
nocześnie świętem kościelnym 
i świętem narodowym, jest tak-
że jasnym głosem wzywającym 
współczesnych architektów ży-
cia społecznego do nieizolowa-
nia człowieka od Boga, spraw 
ludzkich od spraw Bożych – po-
wiedział biskup polowy WP gen. 
dyw. Tadeusz Płoski w kazaniu 
wygłoszonym 3 maja w bazyli-
ce Świętego Krzyża w Warszawie 
podczas Mszy św. w intencji 
Ojczyzny oraz o beatyfikację Jana 
Pawła II. W homilii biskup przy-
pomniał także okoliczności zło-
żenia ślubów przez króla Jana 
Kazimierza w katedrze lwowskiej 
i zawierzenia Polski opiece Matki 
Bożej Łaskawej. W Eucharystii 
uczestniczyli m.in. Prezydent RP 
Lech Kaczyński z żoną, premier 
Kazimierz Marcinkiewicz oraz 
marszałkowie Sejmu i Senatu, 
generałowie, kombatanci i har-
cerze.

„Nie izolujmy Boga”

„Nie izolujmy człowieka od Boga” 
– mówił do wiernych 
bp Tadeusz Płoski
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tyczne informacje o roz-
mieszczeniu służb miej-
skich i wejściach do sek-
torów. Warszawska kuria 
zamówiła też 10 tys. wej-
ściówek na sobotnie spot-

kanie Papieża 

tyczne informacje o roz-
mieszczeniu służb miej-
skich i wejściach do sek-
torów. Warszawska kuria 
zamówiła też 10 tys. wej-
ściówek na sobotnie spot-
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W drodze do Matki Bożej 
CzerwińskiejW
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Prymas Polski kard. Józef Glemp odznaczył  
25 osób orderem prymasowskim „Ecclesiae  
populoque servitium praestanti – 
Wyróżniającemu się w służbie dla Kościoła  
i Narodu”.

Wśród odznaczonych są: Marzanna Du-
bińska – nauczyciel dyplomowany z Warsza-
wy z 20-letnim stażem w katechizacji; Ma-
ria Stelmachowska – nauczyciel religii od 30 
lat; Krystyna Raczkiewicz – nauczyciel reli-
gii, wolontariuszka w Caritas i autorka opo-
wiadań dla dzieci; Jan Rujner – członek Ra-
dy Katechetycznej przy Wydziale Nauki Ka-
tolickiej kurii warszawskiej; s. Iwona Urszu-
la Dobroczyńska ze Zgromadzenia Sług Je-
zusa – kancelistka parafii Świętego Krzyża; 
s. Eulalia Zacharia Odachowska, zmartwych-
wstanka – długoletnia kuchmistrzyni na ple-
banii przy bazylice archikatedralnej św. Jana; 
Krystyna Tomczyk z Warki, chórzystka, która 
pracę na plebanii umie pogodzić z obowiąz-
kami żony, matki i babci; dr Zofia Kamińska 
–  anestezjolog w Szpitalu Bródnowskim z 
Warszawy, córka gen. Franciszka Kamińskie-
go, założyciela Batalionów Chłopskich; Ste-
fan Budzyński – dyrektor wydawnictwa i za-
stępca redaktora naczelnego w Oficynie Wy-
dawniczo-Poligraficznej „Adam”, autor 400 
artykułów i 17 książek; Witold Grochmal 
wieloletni sekretarz Prymasowskiego Insty-
tutu Życia Wewnętrznego; dr Janusz Marek 

z Wrocławia – dyrektor Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich 
Aeroklubu Polskiego, współpracują-
cy z Caritas; Zofia Kliś z Międzybro-
dzia Żywieckiego – wychowawczy-
ni młodzieży; Jan Tadeusz Karpiń-
ski – przewodniczący Krajowej Rady 
Lotnictwa; Marta Dziuga – kierow-
nik Biura Oddziału Warszawskiego 
Towarzystwa Przyjaciół KUL; Jadwiga Szałań-
ska z Wielgolasu Brzezińskiego – członek Za-
rządu Towarzystwa Przyjaciół KUL; m. Leoka-
dia Kazimiera Dybczyńska ze Zgromadzenia 
Westiarek Jezusa w Milanówku, przez długie 
lata asystentka znanego niewidomego apo-

logety – ks. profesora Wincentego Kwiat-
kowskiego w Wiśniewie; s. Bożena Frynas 
ze Zgromadzenia Westiarek Jezusa – archi-
wistka w Kurii Metropolitalnej Warszaw-
skiej; Bogusława Puchała z Wołomina – spo-
łecznik, otwarta na potrzeby innych, zwłasz-
cza chorych, wzorowa chrześcijanka, żo-
na, matka i babcia; Teresa Witkowicz – die-
cezjalny doradca życia rodzinnego, współ-
twórczyni Diecezjalnego Studium Życia Ro-
dzinnego i Instytutu Naturalnego Planowa-
nia Rodziny wg metody prof. J. Rötzera; dr 
Anna Kapuściak – sekretarz Wydziału Dusz-
pasterstwa kurii warszawskiej i wykładowca 
teologii dogmatycznej w Studium Życia Ro-
dzinnego; ks. Grzegorz Kalwarczyk – kan-
clerz kurii warszawskiej, redaktor miesięcz-

nika „Wiadomości Archidiecezjal-
ne Warszawskie”, prezes Oddziału 
Warszawskiego Towarzystwa Przy-
jaciół KUL; s. Daniela Lucyna Fraś, 
elżbietanka od dwudziestu lat pra-
cująca w Rezydencji Prymasa Polski; 
Mariusz i Elżbieta Kaliszowie z Aka-
demickiej Wspólnoty Rodzin, od 
30 lat związani z Duszpasterstwem 
Akademickim przy kościele św. An-

ny w Warszawie; Paweł Jakub Kaleta z Dusz-
pasterstwa Akademickiego przy kościele św. 
Anny w Warszawie, współtwórca i animator 
WAPM na Jasną Górę oraz współorganizator 
Centralnej Warszawskiej Drogi Krzyżowej 
ulicami Starego Miasta. TG

Ordery wyróżniającym się

Wychowawcom, społecznikom…
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S. Eulalia 
Zacharia 
Odachowska  
na plebanii przy 
archikatedrze 
pracuje z dużym 
zaangażowaniem 
18 lat

– Powiedz mi, co sądzisz o płk. Kuklińskim, 
to powiem ci, kim jesteś i na ile rozumiesz 
tragizm dziejów naszego kraju, zwłaszcza 
dzisiaj w 215. rocznicę uchwalenia konsty-
tucji – mówił minister obrony narodowej 
Radosław Sikorski, otwierając 3 maja Izbę 
Pamięci płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Płk Kukliński, który przekazał Amery-
kanom tajne dokumenty Układu Warszaw-
skiego, całkowicie oczyszczony z zarzu-
tów w 1997, wciąż wzbudza emocje, a jego 
grób na Powązkach bywa profanowany. 

William Casey, dyrektor CIA, w liście 
do prezydenta Reagana stwierdził: „Nikt 
na świecie w ciągu ostatnich 40 lat nie za-
szkodził komunizmowi tak jak ten Polak”. 
– Pułkownik wygrał, a ci, co skazali go na 
śmierć, zaczną przyznawać mu rację – po-
wiedział do zgromadzonych gości Józef 
Szaniawski, twórca izby i obrońca dobre-
go imienia płk. Kuklińskiego. 

Na 70 mkw. zgromadzo-
no mnóstwo zdjęć Kukliń-
skiego, m. in. z czasów jego 
wojskowej kariery, u boku 
najważniejszych przywód-
ców Układu Warszawskie-

go. Są też plansze ukazujące plany ataku ato-
mowego ZSRR na Europę Zachodnią, sztanda-
ry Armii Krajowej i CIA, a także czapka i mun-
dur przysługujący żołnierzowi w stopniu puł-
kownika, których Kuklińskiemu nie było dane 
nosić. Twórca muzeum odstąpił od umiesz-
czenia flagi sowieckiej na podłodze, nad któ-
rą miały zawisnąć  sztandary AK. W zamian za 
to izbę przedziela umieszczona na zawiasach 
żelazna kurtyna, zaprojektowana przez zna-
ną scenograf Ewę Braun. Po stronie poświę-
conej wywiadowczej działalności Kuklińskie-
go i „wolnemu światu”, kurtyna jest wypolero-
wana, druga strona natomiast jest zardzewia-
ła. Wisi na niej sowiecka flaga,  rozpoczynając 
opowieść o czasach totalitaryzmu.  

Izbę będzie można zwiedzać od 15 ma-
ja, od 12.30 do 15.00 we wszystkie dni tygo-
dnia z wyjątkiem poniedziałków.

DOMINIK JABS

Nowe muzeum w Warszawie

Poznaj superszpiega

Na otwarcie 
Izby Pamięci 
poświęconej 
pułkownikowi, 
przybyły tłumyAN
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W pierwszym dniu maja  
na dziedzińcu budującej się Świątyni 

Opatrzności Bożej w Wilanowie 
warszawiacy dziękowali 

 za pontyfikat Jana Pawła II  
i modlili się w intencji 

zbliżającej się pielgrzymki 
Benedykta XVI.

Warszawiacy, którzy w ponie-
działkowe popołudnie zmie-
rzali Polami Wilanowskimi 
w kierunku miejsca budowy 

świątyni już z daleka słyszeli śpiew chó-
ru „Pokolenie Jana Pawła II”. Właśnie za 
Papieża Polaka, jego pontyfikat, w rocz-
nicę urodzin i rocznicę zamachu na pl. 
św. Piotra, modliło się kilka tysięcy ludzi, 
zebranych na placu budowy. Na dwóch 
betonowych filarach wznoszonej świąty-
ni zawieszono portrety Jana Pawła II i 
Benedykta XVI. 

Wśród przybyłych był nuncjusz apo-
stolski abp Józef Kowalczyk oraz kilkuna-
stu biskupów. Obecny był marszałek Sej-
mu Marek Jurek, kilku ministrów, a tak-
że przedstawiciele władz samorządowych. 
Wierni przybyli z całej archidiecezji. Z naj-
dalszych zakątków przyjeżdżali autokara-
mi i busami. Byli wśród nich członkowie 
zakonów, ruchów, grup, ale także parafii.

Spotkanie rozpoczęło się majowo: od-
mówieniem Litanii Loretańskiej. Po niej oj-
cowie jezuici wnieśli relikwie św. Andrze-
ja Boboli, patrona Warszawy i Polski, a har-
cerze – relikwiarz św. Andrzeja Aposto-
ła. Następnie kanclerz warszawskiej kurii 
ks. prałat Grzegorz Kalwarczyk przedsta-
wił sylwetki dwudziestu pięciu osób, któ-
rym kard. Józef Glemp wręczył order pry-
masowski „Ecclesiae populoque servitium 
praestanti” – Wyróżniającemu się w służ-

bie dla Kościoła i Narodu. Wśród odzna-
czonych znalazła się spora grupa kateche-
tów. Katechetką jest także Julia Serosiek z 
parafii św. Jana Kantego w Warszawie, któ-
ra otrzymała z rąk Prymasa Polski statuet-
kę – wyróżnienie „Duc in altum”.

Biskup Marian Duś odmówił modli-
twę o beatyfikację Jana Pawła II, a po niej 
Prymas Polski oraz marszałek wojewódz-
twa mazowieckiego Adam Struzik i jego 
zastępca Janusz Kotowski podpisali akt 
ustanowienia Instytutu Jana Pawła II. Pla-
cówkę poprowadzą wspólnie archidiece-
zja warszawska i samorząd województwa. 
Docelowo będzie mieściła się w Świątyni 
Opatrzności Bożej. Póki jeszcze trwa bu-
dowa, Instytut zajmie pokoje w budynku 
parafialnym. Placówka będzie gromadziła 
pamiątki po Janie Pawle II, katalogowała 
je i opracowywała, organizowała spotka-
nia, prowadziła działalność naukową, edu-
kacyjną i wydawniczą. Będzie też śledzi-
ła, jak przyjmowane jest nauczanie Jana 
Pawła II w Polsce i na świecie. W najbliż-
szych tygodniach Instytut postara się o re-
jestrację, potem zostanie powołany jego 
dyrektor. Sejmik Województwa Mazowie-
ckiego przeznaczył na powstanie Instytu-
tu 20 mln zł, z czego milion złotych na 
bieżące działania, a resztę na wydatki in-
westycyjne.

– To najważniejsza decyzja, jaką samo-
rząd województwa mazowieckiego pod-
jął w obecnej kadencji – mówił dzienni-
karzom w czasie uroczystości marsza-

Modlitwa Warszawska przy Świątyni Opatrzności Bożej

Wiele okazji do dziękowania

tekst 
JOANNA JURECZKO-WILK

Na dziedzińcu świątyni zasadzono dąb  
im. Jana Pawła II
Poniżej:
Rosną mury świątyni, w jej kopule będzie miał 
siedzibę nowo powołany Instytut
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łek Adam Struzik. – Wierzę głę-
boko, że instytut będzie wiodą-
cym instytutem kulturowo-eduka-
cyjno-naukowym na Mazowszu, w 
Polsce i w Europie.

Przed rozpoczęciem Euchary-
stii na placu przed świątynią Pry-
mas Polski posadził sadzonkę dę-
bu, któremu nadano imię Jana Pawła II.

– Kiedy w 2004 r., z okazji 80-lecia La-
sów Państwowych, byliśmy z pielgrzymką 
w Watykanie, Jan Paweł II pobłogosławił 
kosz żołędzi, które zebraliśmy z najstar-
szego w Polsce dębu „Chrobry”. 
Z tych żołędzi wyhodowaliśmy sa-
dzonki – wyjaśniał dr Piotr Lutyk, 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Warszawie.

W homilii Prymas Polski przy-
pomniał, że wolność jest wiel-
kim darem, który przeznaczony 

jest dla wszystkich, a „nie tylko 
dla mocnych, sprytnych i krzykli-
wych”. Historia zaś pokazała, że 
wolność dla jednej grupy społecz-
nej prowadzi do niewoli. Dlatego 
jego zdaniem wolność musi mieć 
normy, a jedną z nich jest praw-
da. „Wolność nie może służyć złu” 

– podkreślał Prymas. Zasada ta powinna 
obowiązywać w życiu publicznym, poli-
tycznym, ale także w naszych domach.

– Trzeba ustawicznie uczyć się korzy-
stania z wolności. Wolność jest darem 

wielkim, ale jest on uwarunkowa-
ny przez obecność prawdy, spra-
wiedliwości i ostatecznie miłości 
– mówił kard. Glemp.

Prymas zaznaczył, że znakiem 
uporu Polaków w dążeniu do wol-
ności jest właśnie budowana Świą-
tynia Opatrzności Bożej.

– Wznosząc mury po raz trze-
ci dla Świątyni Opatrzności Bożej 

musimy dojrzalej patrzeć na Dobrego Bo-
ga, Stwórcę i Zbawiciela, który nas zapra-
sza do czuwania nad rozwojem świata i 
nad doskonaleniem wielkiego dzieła, któ-
re przekracza patrzenie tylko horyzontal-
ne – mówił Prymas. – Pamiętajmy: Opatrz-
ność Boża rządzi i zaprasza do współrzą-
dzenia, Opatrzność czuwa i zaprasza do 
współczuwania, a gdy coś zaniedbamy – 
wskaże kierunek naprawy. 

Modlitwa Warszawska przy Świątyni Opatrzności Bożej

Wiele okazji do dziękowania
CZEKAJĄC NA PAPIEŻA

DANUTA LAMPARSKA I MAREK MALISIEWICZ 
Z WARSZAWY
– Ojciec Święty 
przyjeżdża do nas 
z hasłem: „Trwajcie 
mocni w wierze”. 
Myślimy, że nas 
jeszcze w wierze 
umocni. To hasło jest dla nas za-
chętą, ale i potwierdzeniem chary-
zmatu – by szukać wiary w codzien-
nym życiu. Pracujemy z młodzieżą i 
ona sama mówi, że wiara zanika, że  
coraz mniej ludzi praktykuje. Ra-
zem z Benedyktem XVI będzie- 
my więc u Matki Bożej wypraszać 
łaskę, by wiara nie zanikła, ale się 
umocniła.

ZOSIA I ANIA, 
Z RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH
– Do wizyty Papieża 
w Warszawie przy-
gotowujemy się w 
Ruchu, ale też oso-
biście. Dla nas Jan 
Paweł II jest na-
dal postacią bardzo żywą i trudno 
„przestawić się” na to, że przyjedzie 
do nas przecież inny Ojciec Święty. 
Zobaczymy, jak sobie z nami, młody-
mi poradzi.

MARIA I JANUSZ GAJEWSCY Z CHRZANOWA
– Benedykt XVI jest 
kontynuatorem na-
uczania Jana Pa- 
wła II i nie spo-
dziewamy się cze-
goś nowego. Przy-
witamy go gorąco w Krakowie. 
Mieszkamy w Chrzanowie blisko 
Oświęcimia, a teraz przyjechaliśmy 
na weekend do Warki. W kościele 
dowiedzieliśmy się, że można po-
jechać autokarem na dzisiejszą uro-
czystość przy świątyni Opatrzności, 
więc skorzystaliśmy. Chcemy zoba-
czyć symboliczny grób Jana Pawła II, 
który jest w dolnym kościele. 

DANUTA TOPOLSKA Z PAR. OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO NA URSYNOWIE
– Chciałabym przygoto-
wać się do wizyty Papieża 
w Polsce przede wszyst-
kim duchowo, żeby było 
to nawrócenie. To dla mnie 
jest najważniejsze. Zawsze 
przychodziłam na spotkania z Ojcem 
Świętym, kiedy był w Warszawie i by-
ło to dla mnie głęboko duchowe prze-
życie. Teraz też przyjdę.

Prymas Polski 
i marszałek 
Adam Struzik 
podpisują akt 
powołania 
Instytutu
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o rychłą 
beatyfikację   
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Nowe przedszkole na Woli

Tanio i po katolicku
Przedszkoli katolickich jest jak 
na lekarstwo. Do każdego z nich 
czeka długa kolejka chętnych, 
a bywa, że zapobiegliwi rodzice 
zapisują do nich dzieci przed 
narodzeniem. Właśnie otwiera  
się kolejne…

Ks. Sylwester Jeż uśmiecha 
się, patrząc na kolejne poko-
lenia nastolatków, dorastają-
cych w założonych przez nie-
go szkołach na Woli. „A gdyby 
tak zacząć ich formację jeszcze 
wcześniej?” – zastanawia się, 
patrząc na pierwszoklasistów.

– Przedszkoli katolickich 
jest za mało. Chętnie oddała-
bym tam dzieci, ale gdzie ich 
szukać? – pyta Mariola Stefań-
ska, nasza czytelniczka.

W Warszawie jest 14 ta-
kich placówek, a jeszcze kilka – 
w okolicach. Niemal wszystkie 
należą do zgromadzeń zakon-
nych. Prowadzenie przedszkoli 
mieści się w charyzmacie wielu 
z nich: urszulanek, salezjanek, 
służebniczek. Rodzice chętnie 
przywożą swoje dzieci nawet 
z odległych dzielnic, tylko po 
to, by mieć pewność, że zosta-
ną wychowane w zgodzie z ich 
własnym systemem wartości.

Zespół Edukacyjny Funda-
cji Dzieciątka Jezus, w które-
go skład wchodzą przedszkole 
i podstawówka w Milanówku, 
za dewizę wziął sobie słowa 
św. Urszuli Ledóchowskiej, że 
„Boga trzeba dać dziecku już 
od pierwszej chwili istnienia”. 
To dlatego zespół pedagogicz-
ny opiera się na zasadach zapi-
sanych w Kodeksie Prawa Ka-
nonicznego oraz kieruje się na-
uczaniem Jana Pawła II. Wspo-
maga rodzinę w jej roli opie-
kuńczo-wychowawczej. Two-
rzy miejsce spotkania wszyst-
kich tych, którzy chcą świad-
czyć o wartościach chrześcijań-
skich w całym procesie wycho-
wania i nauczania.

Przedszkole w Milanów-
ku działa od 1997 r. Reali-
zuje program pracy wycho-
wawczo-dydaktycznej, który 

obejmuje wychowa-
nie moralno-społecz-
ne, umysłowe, zdro-
wotne oraz etyczne. 
Poza tym nie różni się 
od innych przedszkoli. 
Rozkład dnia i dobór zajęć, za-
równo tych obowiązkowych, 
jak i dodatkowych, są takie 
same: wszędzie jest rytmika i 
gimnastyka, nauka języka ob-
cego, a także tańce, zajęcia 
umuzykalniające i inne.

Ale w wielu katolickich 
przedszkolach dzieci rozpo-
czynają dzień krótką modlitwą. 
W placówkach tych z dużą pie-
czołowitością celebrowane są 
wszelkie święta. Wychowaw-
cy starają się też o integrację 
całych rodzin – często organi-
zowane są zajęcia pokazowe, 
spotkania dla rodziców.

Do przedszkoli katolickich 
dostać się trudno. Na Ursyno-
wie podczas ostatniej rekruta-
cji było ponad troje dzieci na 
jedno miejsce. Dlatego ks. Jeż, 
który ogłosił właśnie nabór do 
nowo otwieranego przedszko-
la na Woli, nie powinien mieć 
problemu z chętnymi.

Od 1 września 2006 r. ot-
wiera się Katolickie Przedszko-
le dla grup: 3-, 4-, 5-, 6-latków. 

Informacje można uzy-
skać pod tel. 022 631 
90 20 w godz. 8.00–
15.30, wyjaśnia.

Przedszkole powstanie w 
budynku likwidowanego Przed-
szkola nr 195, przy ul. Rab-
sztyńskiej 5.

– Powodem zamknięcia pla-
cówki jest nadmiar miejsc w 
wolskich przedszkolach i wyż 
demograficzny – wyjaśnia Bar-
bara Drewnowska z Biura Edu-
kacji Urzędu m.st. Warszawy.

Nowe przedszkole będzie 
mogło przyjąć około 80 dzieci. 
Posiada duży ogród.

– Od strony merytorycznej 
chciałabym zaproponować ro-
dzicom naukę czytania i pisania 
dzieci Metodą Dobrego Startu 
Marty Bogdanowicz oraz pro-
gram matematyczny „Dziecię-
ca matematyka” Edyty Grusz-
czyk-Kolczyńskiej. Wprowadzi-
my także „Metodę ruchu rozwi-
jającego” Weroniki Sherborn – 
zapowiada Katarzyna Raczkow-
ska, wicedyrektor przedszkola. 
– Placówka będzie nastawiona 
na kształtowanie zindywiduali-
zowanych potrzeb dzieci.

TOMASZ GOŁĄB

Białołęka – Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, ul. Mehoffera 2;  
Sióstr Rodziny Maryi, ul. Wałuszewska 48; Sióstr Rodziny Maryi, ul. Klasyków 52/54
Bielany – Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus, ul. Smoleńskiego 31;  
Sióstr Wspomożycielek przy parafii św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55
Łomianki – Sióstr Salezjanek, ul. Warszawska 152
Milanówek – Fundacji Dzieciątka Jezus, ul. Warszawska 52
Mokotów – Zgromadzenia Sług Jezusa, ul. Teresińska 9
Śródmieście – Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, ul. Wiślana 2
Targówek – Sióstr Pocieszycielek NSJ, ul. Syrokomli 23
Sióstr Loretanek, ul. Ogińskiego 7a
Ursus – Sióstr św. Michała Archanioła, ul. Bolesława Śmiałego 37
Ursynów – Sióstr Niepokalanek, ul. J. Zaruby 2
Wilanów – Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, ul. Powsińska 56
Wawer – Sióstr Felicjanek, ul. Kościuszkowców 85
Sióstr Salezjanek, ul. Gruszy 41/43
Sióstr Sercanek, ul. Kresowa 18
Wola – Sióstr Służebniczek NMP, ul. Dobrogniewa 6;  
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ul. Żelazna 97



Przedszkole 
prowadzone 
przez urszulanki 
na Powiślu
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Marcin Styczeń nie potrafi tworzyć 
na siłę. Jego płyta „Pieśń o Bogu 
ukrytym” powstała z potrzeby 
serca, ma dotrzeć do ludzi 
„wrażliwych na słowo”.

Styczeń mówi o sobie, że 
jest pieśniarzem, a nie piosen-
karzem. W ten sposób chce się 
odciąć od twórców komercyj-
nych i podkreślić swój związek 
z piosenką poetycką. Jest sa-
moukiem – nie skończył żadnej 
szkoły muzycznej. 

Jak twierdzi, jego „Pieśń o 
Bogu ukrytym” wpisuje się w 
nurt Pokolenia JP II:

– Urodziłem się 22 paździer-
nika 1978 r. – w dniu pierwszej 
Mszy św. odprawionej przez 
nowego papieża Jana Pawła II. 
Gdy umierał – pracowałem nad 
moją autorską płytą. Właściwie 
to czuję się trochę jak syn mar-
notrawny, gdyż na kilka lat od-
szedłem od Kościoła. Pojawi-
ło się we mnie pytanie: skoro 
nie uczestniczę czynnie w ży-
ciu Kościoła, to co z moją wia-
rą? Jednak wszystko, co dzia-
ło się w okresie buntu, było po-
trzebne, abym mógł na nowo 
odkryć Boga.

Słowa: Karol Wojtyła

– Po śmierci Ojca Święte-
go kupiłem prawie wszystkie 
tomiki poezji Karola Wojtyły. 
Teksty te czytałem również w 
liceum, ale wówczas w ogóle 
do mnie nie docierały – opo-
wiada Styczeń. – Kiedy sięg-
nąłem po nie teraz, zobaczy-
łem wszystkie moje doświad-
czenia. Zauważyłem, że 20-let-
ni Karol próbuje nazwać coś, 
co jest niewyrażal-
ne – bezpośredni 
kontakt z Bogiem. 
Przekonałem się 
też, że słowa Ka-
rola Wojtyły nie 
są zarezerwo-
wane dla kato-
lików, nie są 
tylko dla ludzi 
związanych z 
Kościołem. To słowa 
uniwersalne.

Styczeń wybrał 
z poematu tylko te 
wiersze, które wywarły na nim 
największe wrażenie.  Na krąż-
ku znajduje się również tekst 
św. Jana od Krzyża. 

– Był wzorem dla Jana Pa-
wła II. Sięgnąłem po jego poe-
zję za namową Grzegorza Łę-
cickiego, teologa, który był 
pomysłodawcą płyty – mówi 
Styczeń. – Wiersz „Żyję, nie 
żyjąc w sobie” jest krzykiem 
duszy, która tęskni za Bogiem. 
Ja odbieram ten utwór, jako 
wskazówkę. Święty Jan mó-
wi wyraźnie „Umieram, bo nie 
umieram”, a to znaczy, że ca-
ła masa rzeczy w nas musi 
umrzeć, abyśmy mogli spotkać 
się z Bogiem. 

Na pytanie, co „umarło” w 
nim samym, Styczeń odpowia-
da: – Przede wszystkim wyob-
rażenie, że jestem samowystar-
czalny. 

Nie jestem 
wszechmocny
Współczesny człowiek na-

stawiony jest do świata kon-
sumpcyjnie, w jego działaniu 
brakuje pokory. A pokora jest 

potrzebna, by człowiek nie 
panoszył się w 
tym świecie – 
uważa muzyk. 

Styczeń sam 
promuje swo-
ją płytę – jest jej 
twórcą, menedże- 
rem, wydawcą. 

– Przez wiele 
lat próbowałem na-
grać płytę, ale cią-

gle coś było nie tak. 
A to się ktoś wycofał, 
a to coś tam nawali-

ło, zawsze wszystko rozbijało 
się o pieniądze. A teraz spon-
sora nie ma – mówi Styczeń. – 
A mimo to płyta została nagra-
na z bardzo  dobrymi muzyka-
mi. Kosztowało to ładnych pa-
rę złotych, jednak byłem do te-
go stopnia zdeterminowany, że 
wziąłem kredyt, aby ją skoń-
czyć. Mieszkania nie mam, sa-
mochodu nie mam, ale mam 
płytę. Ten krążek jest kawał-
kiem mojej duszy.

SYLWIA JABS

18 maja o godz. 19.00  
w warszawskim klubie Hybrydy 
odbędzie się koncert promujący płytę 
„Pieśń o Bogu ukrytym”. 

Płyta do słów Karola Wojtyły

Krążek kawałkiem duszy
Biblijna seria oficyny „Vocatio” 
nie bez powodu obsypywana 
jest nagrodami (ostatnio na 
Targach Wydawców Katolickich 
w Warszawie).

Wydawana pod patronatem 
Prymasa Polski w opracowaniu 
ks. Waldemara Chrostowskie-
go stanowi pierwszy przewod-
nik po świecie Biblii, stąd czę-
sto wręczana jest jako komu-
nijny prezent. Wśród czytelni-
ków, którzy do 22 maja przy-
ślą do redakcji kartki poczto-
we z hasłem „Vocatio” rozlosu-
jemy po jednym egzemplarzu 
„Biblii rodzinnej” i „Biblii dla 
dzieci”. Obydwie pozycje uczą, 
jak przystępnie, a zarazem rze-
telnie przybliżać dzieciom Bo-
ga i dzieje zbawienia. 

 R E K L A M A 

Konkurs dla Czytelników

Pierwsza 
Biblia

ZAPROSZENIA
Dwa dwuosobowe zaproszenia na 
koncert Marcina Stycznia czekają 
w redakcji na tych Czytelników, 
którzy pierwsi zadzwonią do 
nas w poniedziałek 15 maja  
o godz. 12.00



Płyta do słów 
Karola Wojtyły
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  O ODPOWIEDZIALNOŚCI
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w War- 
szawie zaprasza na ósme konwersatorium 
poświęcone przesłaniu Jana Pawła II na te-
mat: „Odpowiedzialność – jak ją rozumiem”. 
Spotkanie odbędzie się 13 maja o godz. 11.00 
w auli Szkół Przymierza Rodzin (Ursynów, 
Grzegorzewskiej 10). Rozpocznie się Mszą 
św. dla uczczenia rocznicy zamachu na Ojca 
Świętego. Wprowadzenie do dyskusji przed-
stawią: ks. Adam Zelga – proboszcz parafii bł. 
Edmunda Bojanowskiego, Zofia i Sławomir 
Ratajscy – animatorzy ruchu „Małżeńskie 
Drogi”, dr Ryszard Szaniawski – prezes Za- 
rządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne i Ja- 
cek Waksmundzki – prezes Zarządu CANDELA.
  PRYMAS NA TRUDNY CZAS
16 maja w Muzeum Niepodległości w 
Warszawie (al. Solidarności 62) odbędzie 
się sesja naukowa  z okazji 25. rocznicy 
śmierci Prymasa Tysiąclecia pt. „Kościół i 
Prymas Stefan Wyszyński 1956–66”. O paź-
dziernikowej odwilży i jej wpływie na sytu-
ację katolików w Polsce, o obchodach mile-
nijnych i relacjach Watykan–PRL mówić bę-
dą naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Początek sesji o godz. 10.00.
  UROCZYSTOŚCI PATRONA
Nie będzie w tym roku tradycyjnej procesji 
ulicami dwóch warszawskich diecezji z relik-
wiami i figurą św. Andrzeja Boboli. Natomiast 
odpust w sanktuarium św. Andrzeja na 
Mokotowie będzie obchodzony 16 maja. W 
tym dniu o godz. 19.00 prymas Polski kard. 
Józef Glemp odprawi Mszę św. w mokotow-
skim sanktuarium.

 OSTRY DYŻUR POETYCKI
21 maja o godz. 12.00 w Teatrze Narodowym 
w Warszawie rozpocznie się kolejny „Ostry 
Dyżur Poetycki” z udziałem aktorów, m.in. 
Anny Chodakowskiej, Mai Komorowskiej, 
Grażyny Wolszczak, Andrzeja Ferenc.
   REKOLEKCJE DLA WĄTPIĄCYCH
Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury 
(ECCC) w Falenicy zaprasza od 19 do 21 
maja na rekolekcje dla wątpiących, któ-
re poprowadzi o. Dariusz Kowalczyk SJ. 
Zgłoszenia tel. 022 827-04-41 lub e-mailem: 
rekolekcje@jezuici.pl. 

Adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel./faks 022 621 57 99, 022 629 02 67
Redagują: Tomasz Gołąb – dyrektor oddziału, ks. Marcin Brzeziński 
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WARSZAWSKI

Zapowiedzi

Historię Polski, pokazaną nowocześnie  
i całościowo, będzie można już wkrótce poznać 
w Muzeum Historii Polski (MHP) w Warszawie.

Od siedemdziesięciu lat działa w stoli-
cy Muzeum Historyczne m.st.  Warszawy, 
od dwóch lat – Muzeum Powstania War-
szawskiego. Teraz powstanie trzecia pla-
cówka – ukazująca historię naszego na-
rodu i ojczyzny. 2 maja na Zamku Królew-
skim minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego Kazimierz Michał Ujazdowski 
podpisał akt powołania placówki i nada-
nia jej statutu. Członkami Rady Muzeum 
będą m.in.: Władysław Bartoszewski, Nor-
man Davies, Jarosław Gowin, Wojciech Ki-
lar, Janusz Kurtyka, Wojciech Roszkowski, 
Andrzej Rottermund.

– My, Polacy, możemy być dumni z doko-
nań naszych przodków – powiedział obec-
ny na uroczystości premier Kazimierz Marcin-
kiewicz, dodając jednak, że tę dumę trzeba 
„umieć nieść”.

 Temu właśnie ma służyć muzeum. Mi-
nister kultury podkreślił, że wypełni ono 
lukę, gdyż „w naszym kraju nie ma muze-
um, które ukazywałoby całość polskiego 
doświadczenia historycznego od czasów 
I Rzeczpospolitej aż po współczesność”. 
Profesor Norman Davies zwrócił uwagę 
na to, że będzie ono potrzebne zwłasz-

cza tym pokoleniom Po-
laków, którym „narzuco-
no fałszywą historię”.

Siedzibą MHP będzie 
prawdopodobnie odbudo-
wany Pałac Saski. Do stwo-
rzenia placówki powoła-
no zespół, na którego cze-
le stanął historyk Robert 
Kostro. Pierwsi zwiedzają-
cy będą mogli ją obejrzeć za dwa, cztery la-
ta. Jednak do tego czasu muzeum chce już 
uruchomić działy edukacyjny i badawczy. Póź-
niej ruszy dział współpracy międzynarodowej 
i wreszcie – wystawienniczy.

Podobnie jak Muzeum Powstania War-
szawskiego, MHP chce przedstawiać histo-
rię w sposób nowoczesny, sięgając po mul-
timedia i interaktywne metody prezenta-
cji. Tak, żeby zainteresować także młodych 
zwiedzających. Będzie prezentowało losy 
Polski i obywateli od początków parlamen-
taryzmu, aż do zmagań z totalitaryzmami 
XX wieku. Do tego przekroju będzie nawią-
zywał także znak graficzny muzeum, stwo-
rzony przez Piotra Młodożeńca: litera „M” 
będzie przypominała koronę i nawiązywała 
do Polski królów; „H” będzie z doczepiony-
mi skrzydłami, symbolizującymi wolną Pol-
skę; biało-czerwone „P” będzie nawiązy-
wać do Polski solidarnej.

JOANNA JURECZKO-WILK

W Warszawie powstanie Muzeum Historii Polski

Od szlachty  
do „Solidarności”

Czy o bogatej 
historii 

pamiętamy 
tylko w rocznicę 

ważnych 
wydarzeń?  

Na zdjęciu: Łazienki 
Królewskie,  

3 maja
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Ze względu na wizytę Benedykta XVI w Warszawie 
modlitwa przy relikwiach św. Andrzeja Boboli 
odbyła się 1 maja na Polach Wilanowskich
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