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Hanna Gronkiewicz-Waltz kieruje stolicą

Pierwsza pani prezydent
W drugiej turze wyborów samorządowych Hanna 
Gronkiewicz-Waltz zdobyła 53,18 proc. głosów, 
pokonując Kazimierza Marcinkiewicza, 
na którego głosowało 46,82 proc. warszawiaków.

Wysoka, jak na wyborczą dogrywkę, 53-
-procentowa frekwencja świadczy o tym, że 
warszawiakom nieobojętne jest to, kto bę-
dzie rządził stolicą przez najbliższe lata. Moż-
na mieć wątpliwości, czy zwyciężyła wizja War-
szawy przedstawiona przez Hannę Gronkie-
wicz-Waltz, czy też wyborcy raczej zagłosowa-
li „przeciw PiS”. Hanna Gronkiewicz-Waltz ca-
łą kampanię wyborczą zbudowała na opozy-
cji wobec rządów PiS. Także tuż po wyborach 
zadeklarowała, że w Radzie Warszawy, w któ-
rej większość, ale niedecydującą, ma Platfor-
ma Obywatelska, nie dojedzie do porozumie-
nia z PiS. Stołecznej Platformie i jej liderce bli-
żej jest do demokratów, lewicy, Marka Borow-
skiego i Aleksandra Kwaśniewskiego, których 
poparcie uzyskała dosłownie tuż przed roz-
strzygającą turą.

Teraz skończyły się przedwyborcze miraże, 
pora zacząć spełniać wyborcze obietnice. Han-
na Gronkiewicz-Waltz obiecała, że będzie pre-
zydentem silnym, energicznym, który pchnie 
naprzód stołeczne inwestycje i rozwiąże prob-
lemy komunikacyjne. Ma ku temu sprzyjają-
ce warunki: poparcie w Radzie Warszawy, unij-

ne pieniądze, które spływają do stolicy i dobry 
projekt przyszłorocznego budżetu. To szan-
sa dla Platformy i lewicy, by zrehabilitować się 
po ich rządach, które w latach 1999– 2002 za-
słynęły chybionymi inwestycjami i niegospo-
darnością.

JOANNA JURECZKO-WILK
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Sala koncertowa PKiN pękała w szwach 
podczas ogólnopolskiego VII Dziecięcego 

Festiwalu Śpiewu Patriotycznego. Organi-
zowany przez Fundację Effatha ks. Piotra 
Szepietowskiego konkurs z roku na rok na-
biera większego rozmachu. Grand Prix zdo-
była Katarzyna Ambroży z Gimnazjum nr 1 w 
Warce. W tegorocznej edycji, nad którą pa-
tronat objęli Prymas Polski i Minister Kultury 
wzięło udział w sumie czterystu wykonaw-
ców: solistów, zespołów wokalno-instrumen-
talnych, tanecznych i chórów. – To najbardziej 
utalentowane i chowane w duchu patriotycz-

nym dzieci z  Polski. Choć 
chciałbym dotrzeć także 
do innych, tych zagubio-
nych w świecie agresji, 
by poprzez śpiew pomóc 
im odnaleźć siebie, na-
dzieję i radość – mówi ks. 
Szepietowski. 

Dziecięcy 
zespół „Poplątane 
Nutki” ze SP nr 15
w Kielcach 
otrzymał 
specjalne 
wyróżnienie

PATRIOTYZM Z DZIECIĘCĄ MINĄ

Dzieciątka Jezus nie 
szukajmy w kościelnej 

dekoracji – gdy po niebie-
skiej krepinie „schodzi z 
nieba”. Nakarmijmy  Go 
w supermarkecie, spo-
tkajmy Go przed blokiem 
– samotnego i głodnego, 
porozmawiajmy z Nim 
gdy w przejściu podziem-
nym prosi o złotówkę i… 
chwilę uwagi. Adwent to 
czas oczekiwania, ale i 
czas przemian, czas zadu-
my, ale przede wszystkim 
wielkiej radości, że On 
nadchodzi. W numerze o 
ludziach, którzy spotykają 
Dzieciątko na co dzień. I 
wcale się tego nie boją.

  

ZA TYDZIEŃ
  O Betlejem w domu 

PAŃSTWA KOSMOWSKICH
  25 lat KOMITETU 

PRYMASOWSKIEGO 

AGATA
PUŚCIKOWSKA

redaktor wydania

Hanna Gronkiewicz–Waltz jest pierwszą panią 
prezydent w historii stolicy
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Oko na pasażera

STRAJK NA POCZTACH. 
22 listopada w Warszawie za-
ostrzył się protest listonoszy. 
Domagają się podwyżek płac i 
poprawy warunków pracy. Nie 
roznoszą poczty, nie doręcza-
ją paczek i przekazów pienięż-
nych. Klienci, głównie emeryci 
czekający na emerytury, usta-
wili się w gigantycznych ko-
lejkach na pocztach. Ale i te, 
w solidarności z listonoszami, 
zamknęły drzwi przed klienta-
mi. Przesyłki, rachunki i eme-
rytury utknęły na pocztach. 
Firmy obiecują, że nie będą 
obciążały odsetkami klientów, 
którzy spóźnią się z zapłace-
niem rachunków. „Mogę tylko 

przeprosić klientów” – mówił 
Radosław Kazimierski, rzecz-
nik Poczty Polskiej.

Nie donoszą

Emeryci nie mogli odebrać swoich 
pieniędzy. 23 listopada poczta  
przy ul. Puławskiej była zamknięta
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WARSZAWA. Na warszawskie 
ulice wyjechały pierwsze dwa 
autobusy, w których wnętrzach 
zainstalowane są kamery. W 
przyszłym roku Ratusz planuje 
zakup kolejnych 150 zestawów 
do monitorowania. Jedna trze-
cia z nich będzie kursować na 
liniach nocnych, gdyż tam naj-
częściej dochodzi do kradzieży 
i aktów wandalizmu. Jeden ze-

staw kosztuje 10 tys. zł. Składa 
się z czterech kamer, które po-
kazują wnętrze autobusu. Obraz 
nagrywany jest na twardy dysk i 
w razie potrzeby może być uży-
ty przez policję. Ratusz podpi-
sał też umowę z firmą ochro-
niarską, która będzie czuwała 
nad bezpieczeństwem podróż-
nych w środkach komunikacji 
miejskiej.

KATEDRA POLOWA. Pre-
zydent Lech Kaczyński wraz 
z małżonką uczestniczyli we 
Mszy św., sprawowanej w kate-
drze polowej 22 listopada w in-
tencji górników, którzy zginęli 
w kopalni „Halemba”. W homi-
lii ks. płk Sławomir Żarski, wi-
kariusz generalny biskupa po-
lowego, przypomniał postać 
świętej Barbary. Obok ołtarza 
umieszczona została figurka pa-

tronki górników, przed którą 
po Mszy św. wierni modlili się i 
czuwali. – Dziś chcemy być przy 
górnikach, chcemy razem z ni-
mi dzielić ten ból. Chcemy go 
dzielić z rodzinami, służbami 
spieszącymi z pomocą, z ratow-
nikami, pracownikami kopalń 
i kolegami tragicznie zmarłych 
górników, także z tymi, którzy 
przeżywają teraz ciemność i sa-
motność – mówił ks. Żarski.

„Fajf ” jak za Karola Wojtyły

„HYBRYDY”. – Takich imprez 
chcielibyśmy jak najwięcej – mó-
wi kierownictwo klubu „Hybrydy” 
po ubiegłotygodniowym „Fajfie”, 
czyli dyskotece stypendystów 
Centrum Myśli Jana Pawła II  
m. st. Warszawy. Bawili się wszy-
scy, od najmłodszych podstawów-
kowiczów do „wiekowych” już stu-
dentów, a wraz z nimi – pracow-
nicy Centrum. Zabawę uświetni-
ła grupa „Egri Bikaver Ensemble”, 
zdobywca pierwszego miejsca na 
XXI Przeglądzie Kabaretów PaKa, 
która na czterdziestu dwóch roz-
stawionych na scenie butelkach 
zagrała m.in. „Bolero” Ravela, 

fragment „Czterech pór roku” 
Vivaldiego oraz słynną melodię 
z filmu „Grek Zorba”. „Fajf” to 
impreza na wzór tych, w jakich 
uczestniczył w latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych o godzinie 
17.00 (stąd nazwa) w krakowskich 
kamienicach ks. Karol Wojtyła 
wraz ze swoimi studentami. – 
Te regularne potańcówki, zwane 
z angielska „fajfami”, należą do 
Wojtyłowego programu na dobre 
życie. Chcemy się tym inspirować 
– mówi szef Centrum Myśli JPII 
Piotr Dardziński. Centrum planuje 
ciąg dalszy: kolędowanie, bal kar-
nawałowy i mecz piłki nożnej.

Solidarność i rynek
CENTRUM MYŚLI JPII. Czy 
chrześcijanin może nie popie-
rać strajku? Dlaczego zysk nie 
jest pierwszorzędnym celem 
działań przedsiębiorstw? Czy 
międzyludzka solidarność kłó-
ci się z wolnym rynkiem? Na 
te i podobne pytania próbo-
wano znaleźć odpowiedź pod-
czas drugiego z cyklu „Spotkań 
z JPII”, poświęconego prob-
lemom solidarnej gospodar-

ki rynkowej. 23 listopada w 
Centralnej Bibliotece Rolniczej 
dyskutowali na ten temat na-
ukowcy, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych i placó-
wek zajmujących się monitorin-
giem problemów wolnego ryn-
ku. Konferencję zorganizowało 
Centrum Myśli Jana Pawła II z 
okazji przypadającej w maju te-
go roku 15. rocznicy ogłoszenia 
encykliki „Centesimus annus”.

Czy mamy prawo żądać od ludzi realizowania wskazania Jezusa, które  
dał bogatemu młodzieńcowi? – zastanawiał się prof. Jan Grosfeld z UKSW 
(na zdjęciu: drugi z prawej)

W intencji górników
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Podobne imprezy organizowano pół wieku temu w Krakowie pod okiem  
ks. Karola Wojtyły
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Jestem ostatnim, który dostał po głowie
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Możesz pomóc innym podczas 
robienia zakupów w sklepie 
lub Internecie. Polskie Banki 
Żywności już po raz dziesiąty 
zbierają dary dla ubogich.

Od 1 do 3 grudnia w prawie 
dwóch tysiącach sklepów w całej 
Polsce wolontariusze Polskiej Fe-
deracji Banków Żywności zbie-
rać będą do koszy konserwy, cu-

kier, kaszę, olej, słodycze... Dary 
trafią do najbardziej potrzebu-
jących: do jadłodajni, stołówek 
charytatywnych, domów opieki, 
schronisk dla bezdomnych... To 
jedyna „detaliczna” zbiórka, ja-
ką banki prowadzą w ciągu ro-
ku. Na stałe współpracują prze-
de wszystkim z producentami 
żywności. Oni przekazują swo-
je produkty z potrzeby serca, z 
produkcyjnych nadwyżek albo z 
partii, którym kończy się termin 

ważności. Niezależnie od pobu-
dek ofiarodawców, dzięki ich po-
mocy każdego dnia żywność do-
starczana jest do 2,5 tys. orga-
nizacji i instytucji, które z kolei 
mogą wykarmić ponad 1,7 mln 
ubogich. W ubiegłym roku banki 
rozdały 46 tys. ton żywności.

Trudno sobie wyobrazić

Według danych GUS, w Pol-
sce blisko 5 mln ludzi żyje na 
granicy ubóstwa.

– Z perspektywy Warszawy 
nawet trudno sobie wyobrazić, 
jak ludzie mogą biednie żyć – 
mówił w stolicy Marek Borow-
ski, prezes PFBŻ, w czasie konfe-
rencji prasowej 22 listopada, za-
powiadającej zbiórkę. – W każ-
dej szkole średnio osiemnaścio-
ro dzieci jest niedożywionych. 
Pamiętajmy, że aż sześć z dzie-
sięciu rejonów, które Unia Euro-
pejska uznała za najbiedniejsze, 
jest w Polsce. W takiej sytuacji 
nie można pozwolić na to, żeby 
żywność się marnowała!

Banki nie pomagają bezpo-
średnio, nie od-
powiadają na 
indywidualne 
prośby. Spe-
cjalizują się w 
pozyskiwaniu 
żywności dla 

organizacji, które dokarmiają, 
wspomagają, opiekują się… To 
organizacje sprawdzone, o któ-
rych wiadomo, że nie zmarnują 
darów ani nie będą próbowały 
na nich zarabiać.

Rozejrzyj się w sklepie

W pierwszych dniach grud-
nia w sklepach i marketach war-
to poszukać wolontariuszy i 
wrzucić im do kosza chociaż jed-
ną kupioną paczuszkę. Żywność 
ze zbiórki zostanie przewiezio-
na do magazynów. Po segregacji 
i zliczeniu zostanie przekazana 
do instytucji i organizacji zajmu-
jących się ludźmi w potrzebie. 

Ten, kto nie zdąży zrobić za-
kupów dla banku w sklepie, bę-
dzie mógł to zrobić do końca 
grudnia w sklepie internetowym. 
Na stronie www.bankizywnosci.
pl będzie można kupić towary i 
przekazać je na rzecz zbiórki.

Do 15 grudnia akcję bę-
dzie można wesprzeć finan-
sowo, wysyłając SMS o tre-
ści WSPIERAM pod nu-
mer 7272 (koszt połączenia 
2 zł + VAT). Zebrane w ten sposób 
pieniądze zostaną przeznaczo- 
ne na rozwój infrastruktury ban-
ków: sprzęt magazynowy, chłod-
nie, samochody transportowe...

JOANNA JURECZKO-WILK

Świąteczna zbiórka Banków Żywności

Nie bójmy się dawać!
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Rozmowa 
z Waldemarem 
Gronowskim, 
piekarzem z Legnicy, 
który zbankrutował 
po tym, 
jak Izba Skarbowa kazała 
mu zapłacić podatek 
za chleb przekazywany 
przez kilkanaście lat 
za darmo 
parafialnej jadłodajni, 
która żywi ok. 500 osób.

JOANNA JURECZKO-WILK: 
Jakie są szanse na 
zmianę absurdalnych 
przepisów, które po-
zwalają „za darmo” 
zniszczyć żywność, a 
za przekazaną na ce-
le charytatywne każą 
płacić podatek? Pan 
stał się ich ofiarą...

WALDEMAR GRONOW-
SKI: – Jest chęć poli-
tyczna do zmiany tych 
przepisów. Polska Fe-
deracja Banków Żyw-
ności przygotowuje 
projekt nowych roz-

wiązań. Każdy potrząsa z niedo-
wierzaniem głową, że nie trze-
ba płacić fiskusowi za zniszcze-
nie żywności i spisanie protoko-
łu strat, ale trzeba zapłacić poda-
tek, gdy przekaże się ją potrze-
bującym. W tej chwili z tego po-
wodu mam naliczone 150 tys. za-
dłużenia, plus odsetki karne, plus 
jakieś kary. Mam nadzieję, że je-
stem ostatnim, który tak dostał 
po głowie.

Po ujawnieniu Pana przypadku 
producenci obawiali się przeka-
zywania darów organizacjom. 
Do jednej ze świetlic ktoś pod-
rzucił skrzynki pączków dla 

dzieci, w jadłodajni tajemniczy 
ofiarodawca zostawił na wycie-
raczce worek kaszy.

–  Apeluję do producentów, 
małych i dużych, żeby przestali 
się bać i robili, co im nakazują ro-
zum i serce. Ja czuję żal, bezsil-
ność, ale drugi raz postąpiłbym 
tak samo. Bo nie chodzi o wiel-
kie słowa, ale o małą, zwyczajną 
pomoc, która dla ludzi potrze-
bujących staje się ogromnie cen-
na i ważna. Ubiegłej mroźnej zi-
my nie było w Legnicy przypad-
ku zamarznięcia. Jestem przeko-
nany, że przyczyniła się do tego 
też ta jadłodajnia. 

Jestem ostatnim, który dostał po głowie

Dla ubogich 
liczy się każdy 
kilogram mąki, 
cukru, każdy 
karton mleka…



Wielu ludzi cierpi. 
Każdy człowiek, 
w pewnym eta-
pie swojego ży-

cia, zaznał cierpienia – mó-
wi ks. Jan Pałyga, SAC, twór-
ca ruchu „Piąty Świat”. – Gdy 
chorujemy, leżymy w szpita-
lu, gdy umiera bliska nam oso-
ba – nasze cierpienie jest wi-
doczne, zauważalne. Możemy 
liczyć na większą lub mniejszą 
pomoc. Gorzej, gdy z różnych 
powodów cierpimy w samot-
ności, ciszy… Cierpienia we-
wnętrzne, ból, który nam wte-
dy towarzyszy, jest często zu-
pełnie niezauważalny dla oto-
czenia, nawet dla najbliższych 
nam osób… I właśnie dla lu-
dzi cierpiących w samotności, 
po to, żeby im pomóc, powstał 
„Piąty Świat”…

Dlaczego Piąty?

– Bo trzeci już mamy. Tak 
po drugiej wojnie światowej 
nazwano kraje azjatyckie, afry-
kańskie i należące do Amery-
ki Łacińskiej… Dzisiaj pod tym 
pojęciem kryją się również en-

klawy biedy i nędzy ludzkiej 
w krajach cywilizowanych… 
„Czwarty Świat” też już po-
wstał: ks. Józef Wrzesiński, na 
początku XX wieku, zajmował 
się we Francji najbiedniejszymi 
z biednych – bezdomnymi. Pra-
cował wśród nędzarzy – ludzi 
cierpiących i wyrzuconych po-
za margines normalnego świa-
ta. Ksiądz Wrzesiński swój ruch 
oparł na wolontariacie. Nasz 
„Piąty Świat” też działa na za-
sadzie wolontariatu – mówi ks. 
Pałyga. 

Przez rok działania „Piąte-
go Świata”, przez wspólnotę 
przewinęło się kilkudziesięciu 
wolontariuszy. Stałych – takich 
którzy nie uciekli po pierw-
szym niepowodzeniu, pierw-
szych trudnościach – jest oko-

ło dwudziestu. Co dają 
cierpiącym?

– Nie oferujemy po-
mocy materialnej – ma-
my natomiast całą ba-
zę ośrodków pomoco-
wych, organizacji, któ-
re pomoc materialną 
zapewniają – opowiada ks. Jan. 
– Nasi wolontariusze dają mo-
dlitwę, wsparcie, zainteresowa-
nie, swoją obecność. To na-
prawdę dużo więcej niż pie-
niądze. 

A gdzie wolontariusze od-
najdują cierpiących? 

– Och, wystarczy szerzej 
otworzyć oczy. Wokół jest mnó-
stwo cierpiących... Trzeba pa-
trzeć i czuć. A przede wszyst-
kim chcieć zauważyć drugiego 
człowieka – uważa ks. Pałyga. 

– Moim zdaniem, zbyt 
wielu ludzi jest całko-
wicie zapomnianych, 
cierpi stale bez pomo-
cy znikąd... I to od nas 
zależy – od ludzi do-
brej woli, czy zmieni-
my ich życie…

W swojej duszpasterskiej 
pracy – z małżeństwami w kry-
zysie, z parami w związkach 
niesakramentalnych, palotyn 
zetknął się z całym morzem 
cierpienia…

– Świat jest teraz taki, że 
ludziom trudno borykać się z 
przeciwnościami losu. Drama-
ty, które ich dotykają, są czę-
sto głęboko ukrywane… Lu-
dzie popadają w depresje, w 
nałogi, bo poprzez lata musie-
li sami ścierać się ze swoimi 

U Palotynów na Skaryszewskiej pomagają cierpiącym

Piąty Świat jest tuż obok...
Pierwszy świat – ten 

dobry, bogaty i piękny. 
Trzeci – biedny, głodny. 

Czwarty – Polakom 
zupełnie nieznany – 

powstał we Francji, wśród 
nędzarzy i biedaków.  

A Piąty? W Piątym może 
być każdy. Ten z trzeciego, 

ale i pierwszego…  
Bo cierpienie 

dotyka nas 
wszystkich.  

Bez wyjątku.
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Ludzkie 
cierpienie jest  
na każdym 
kroku...  
I zazwyczaj  
nie chcemy  
go zauważyć…

tekst 
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problemami. Nie było nikogo, 
kto chciałby i umiał im pomóc 
– mówi. – Niestety, wielu ludzi 
kończy tragicznie – coraz wię-
cej odnotowuje się przecież sa-
mobójstw... 

– Chcę pomagać... Wierzę, 
że moja praca nie pójdzie na 
marne, że chociaż jednej oso-
bie skutecznie zaniosę pomoc 
– mówi jedna z wolontariuszek. 
– Dzięki ks. Janowi i wspólnocie 
otworzyłam szerzej oczy: widzę 
ludzi i ich problemy, nie ucie-
kam przed nimi...

Podstawowe założenia

„Piąty Świat” to ludzie cier-
piący z wielu powodów… Sa-
motność, choroba, depresja, 
bieda materialna... 

– I inne niezauważalne 
przez otoczenie cierpienia – 
dopowiada ks. Jan. – Chcemy 
pomagać wszystkim poprzez 
nawiązywanie osobistych, te-
lefonicznych, listownych czy 
emaliowych kontaktów. 

W życie cierpiących wolon-
tariusze chcą wnieść przeko-
nanie, że cierpienie nie mu-
si oznaczać samotności. Że 
są obok ludzie, którym zale-
ży, którzy wyciągają pomoc-
ną dłoń. 

– Chcemy, żeby wiedzieli 
również, że ich cierpienie ma 
głębszy sens – mówi ks. Jan. 
Jednocześnie nikogo nie na-
wracamy... 

Wolontariusze nie mają 
problemów ze znalezieniem 
osób potrzebujących pomocy. 
W tramwaju, obok w bloku, 
w pracy… Gorzej z dotarciem 
do nich, ze znalezieniem wła-
ściwej drogi, aby pomóc, a nie 
wystraszyć...

– Wolontariusze wiedzą – 
dowiadują się o tym poprzez 
doświadczenie, ale najpierw 
na specjalnych konferencjach, 
które prowadzę – że osoba 

cierpiąca może odrzucać ich 
pomoc – może się denerwo-
wać, być niemiła czy wręcz 
agresywna – opowiada palo-
tyn. – Ale to normalny odruch 
obronny. Ludzie, którzy do-
świadczyli cierpienia, są nieuf-
ni i boją się… I sęk w tym, że-
by sposobem, delikatnością i 
mądrością, ten lęk przełamać. 

Często jest tak, że gdy wo-
lontariusz próbuje nawiązać 
kontakt, słyszy „odczep się, 
pan”, „daj mi spokój, kobie-
to”… A gdy wolontariusz się 
odwraca, z daleka dobiega ci-
che: „Odchodzisz?”…

„Cierpisz – jesteśmy  
z Tobą” 

– tak brzmi hasło wolontariu-
szy „Piątego Świata” . Wolon-
tariusze spotykają się regular-
nie na modlitwie, wymianie 
doświadczeń, przy ul. Skary-
szewskiej 12, w Centrum Po-
mocy Duchowej. 

– Raz przychodzi więcej, 
raz mniej… Wielu się wykru-
sza, na ich miejsce zjawiają się 
inni – mówi wolontariuszka. – 
Ważne, żeby miało to 
ciągłość, i żeby ludzie 
wiedzieli o nas…

Każdy z wolonta-
riuszy ma specjalny 

identyfikator, który zawiera 
ich dane osobowe oraz adres 
Centrum.

– Musimy być rozpozna-
walni, bo inaczej ludzie się bo-
ją wolontariuszy – często np. 
biorą ich za Świadków Jeho-
wy – opowiada ks. Jan. – Dzię-
ki identyfikatorowi są bardziej 
przekonujący – uważa. 

A jakimi ludźmi powinni 
być kandydaci na wolontariu-
szy?

– Muszą rozumieć drugie-
go człowieka i chcieć poma-
gać – to jasne... A poza tym 
muszą mieć ducha przyjaźni i 
służby – tłumaczy ks. Pałyga. – 
Potrzebne jest też bystre oko, 
odwaga… No i uznanie tego 
rodzaju służby za jeden z wa-
riantów swego powołania. 

Rolą wolontariusza „Piąte-
go Świata” nie jest ocena kon-
kretnego człowieka. 

– Ocenia nas Bóg, i tylko 
On – mówi ks. Jan. – My chce-
my po prostu dotrzeć do czło-
wieka. No i oczywiście nie 
wolno zatracić zdrowego roz-
sądku i trzeźwej oceny sytu-
acji… W takiej pracy potrzeb-

ny jest rozum, rozum 
i jeszcze raz rozum. A 
potem dopiero emo-
cje…

 

U Palotynów na Skaryszewskiej pomagają cierpiącym

Piąty Świat jest tuż obok...
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DLA 
ZAINTERESOWANYCH
Jeśli ktoś chciałby włączyć się do ru-
chu „Piąty Świat” na zasadzie wo-
lontariatu, powinien napisać list, 
e- mail, lub zadzwonić do ks. Jana. 
Adres: „Centrum Pomocy Duchowej”, 
ks. Jan Pałyga, ul. Skaryszewska 12, 
03-802, tel.022 818 27 14, e-mail: 
jan@ecclesia.org.pl



K iedyś narzekałam, że 
nic się nie da zrobić… 

Miałam przeświadczenie, że 
jeśli nie mam pieniędzy, ni-
komu nie jestem w stanie 
pomóc. Dzięki ks. Janowi 
zrozumiałam, że można zro-
bić bardzo dużo dla drugie-
go człowieka, nie dając mu 
złotówki... Kiedyś nie chcia-
ło mi się wychodzić do dru-
giego człowieka, nawet gdy 
widziałam, że jest w potrze-
bie, teraz – dzięki konferen-
cjom w Centrum, przełamu-
ję się. Podchodzę, pytam, 
pocieszam… W miarę moż-
liwości pomagam i jestem. 
I co ciekawe – znajduję na 
to czas. A przecież wciąż je-
stem zalatana, zapracowa-
na… Wczoraj dostałam list 
od dziewczyny, którą uda-
ło mi się wyrwać ze stanu 
ciągłego smutku. Pisze, że 
cieszy się, że mnie pozna-
ła;  cieszy się, że zaczepiłam 
ją na ulicy... Napisała też: 
„Ja również chciałabym ko-
muś tak  pomóc”... Może i 
ona zostanie wolontariusz-
ką? A jeśli nawet nie, to mo-
że sama – bez żadnej for-
macji, tak z potrzeby serca, 
komuś pomoże. Nie bójmy 
się wyjść do drugiego czło-
wieka. Przecież sami też bę-
dziemy – jutro, za rok czy 
za dziesięć lat, potrzebować 
pomocy. Wszyscy możemy 
być Piątym Światem…

MOIM 
ZDANIEM

WIESŁAWA KARWACKA 
wolontariuszka

Do palotyna 
dzwonią ludzie 
z całej Polski
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Na tych lekcjach można się 
dowiedzieć, dlaczego w meczecie 
zdejmujemy buty, a w synagodze 
nakładamy nakrycie głowy. 
No i dlaczego w cerkwi zapalamy 
długie woskowe świeczki. Na tych 
lekcjach nie trzeba nikogo upominać 
i uciszać. Nawet największe łobuziaki 
milkną i słuchają jak zaklęci...

Kim jest rabin, a kim imam? 
Jaki jest ich strój? Jak popraw-
nie mówić: ksiądz czy pop? Kie-
dy piszemy Żyd, a kiedy żyd. Co 
to jest Tora, Biblia, Talmud i Ko-
ran? Jak modlą się żydzi, mu-
zułmanie i chrześcijanie. Jak ka-
tolicy, a jak prawosławni? Na 
wszystkie te pytania można zna-
leźć odpowiedź na specjalnych 
lekcjach „w terenie”, które od lat 
prowadzę. 

Po naukę za Przygodą

Zabieram grupy – dzieci, mło-
dzież, starszych – w tym osoby z 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
i oprowadzam ich po warszaw-
skich świątyniach. Idziemy od sy-
nagogi do kościoła. Od kościoła 
do cerkwi… A potem do mecze-
tu. I właśnie na takich, „żywych” 
lekcjach mówię moim uczniom, 
jaki jest kalendarz żydowski, mu-
zułmański i prawosławny, kiedy 
przypadają najważniejsze święta 
we wszystkich religiach. Rozma-
wiamy też o zwykłym życiu wy-
znawców różnych religii. O spo-
sobie bycia, zasadach postępo-
wania na co dzień, zwyczajach. 
Wielu z moich „uczniów” do-
piero na takiej „religijnej” wy-

cieczce dowiaduje się, 
że wyznawcy judaizmu, 
chrześcijaństwa i islamu 
wierzą  w jedynego Bo-
ga, że zasady wszystkich 
religii w dużym stopniu 
oparte są na Torze, że 
wyznawcy wszystkich 
trzech religii monote-
istycznych modlą się, 
poszczą i składają jał-
mużnę. Dowiadują się 
też, że dla katolika ży-
dzi to „starsi bracia w 
wierze”, a muzułmanie 
„młodsi bracia w wierze”...

Lekcje te są, według mnie, 
doskonałą szkołą tolerancji i sza-
cunku do ludzi innych wyznań. 
Co więcej, są świetnym uzupeł-
nieniem zajęć z historii, języka 
polskiego czy sztuki. 

Słuchają 
jak zaczarowani
Czasem, jeszcze przed lekcją, 

prowadząca grupę nauczycielka 
mówi mi po cichu: „Niech się 
pan uzbroi w cierpliwość, bo to 

trudna młodzież, będą 
gadać i przeszkadzać…
Nie jestem w stanie nad 
nimi zapanować”. No i 
zwykle, ku zdumieniu 
nauczycielki, aż do sa-
mego końca jest cisza – 
tak że słychać przelatu-
jącą muchę… Młodzież 
jest ciekawa – chce po-
znawać, dowiadywać 
się, porównywać… A je-
śli wiedzę podaje się jej 
w sposób ciekawy, np. 
w plenerze, słucha bar-

dzo chętnie. I zachęcam nauczy-
cieli, aby korzystali właśnie z ta-
kiej formy nauczania. 

 Każda lekcja trwa około jed-
nej godziny, a jednego dnia moż-
na uczestniczyć (korzystając z 
komunikacji miejskiej lub wyna-
jętego autokaru) w trzech spot-
kaniach. Lekcje organizują biu-
ra turystyczne, m.in. Biuro „Ar-
tur”, ul. Berezyńska 39 (róg al. 
Waszyngtona) i Biuro „Waltour”, 
ul. Czerniakowska 73/79 (róg ul. 
Chełmskiej). Zapraszam. 

KRZYSZTOF PRZYGODA

Krzysztof 
Przygoda i emir 
z warszawskiego 
meczetu 
opowiadają 
młodzieży 
o islamie

Poniżej: 
Nie uchodzi 
stawać 
w obliczu Boga 
z pustymi 
rękami, bo jest 
tak nieskończenie 
dobry….

W synagodze, cerkwi i meczecie

Na lekcjach słychać, jak brzęczy mucha...
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Na dobre rozpoczęły się 
przygotowania do Bożego 
Narodzenia. Widać to po liczbie 
kiermaszy, które kuszą nas 
świątecznymi ozdobami,
karmią przysmakami wigilijnego 
stołu i zapowiadają moc 
prezentów pod choinką.

9 grudnia rusza dwudnio-
wy festyn świąteczny w Do-
mu Rekolekcyjno-Formacyjnym 
na Bielanach, podczas które-
go odbędzie się zbiórka żyw-
ności dla Polaków na Wscho-
dzie, organizowana przez ZHR. 
Organizacja charytatywna „Po-
moc Kościołowi w Potrzebie” 
będzie sprzedawała różańce i 
ozdoby choinkowe wykonane 
w Jerozolimie, Marek Jaromski 
będzie licytował swoje anio-
ły (dochód na bezdomnych w 
Warszawie), a salezjanie poka-
żą zwyczaje świąteczne w kra-
jach misyjnych. 

Poza tym Teresa Miller, et-
nograf, zaprezentuje kaplicz-
ki i żłóbki świąteczne zrobione 
przez twórców ludowych, roz-
prowadzane będą świece Ca-
ritas, a wszystkiemu towarzy-
szyć będzie konkurs na naj-
piękniejszą szopkę. A podob-
no to i tak nie wszystkie atrak-
cje; m.in. w niedzielę o godz. 
14.30 w Domu Rekolekcyjnym 
odbędzie się świąteczny kon-
cert Tomka Kamińskiego.

Koncerty
i pachnące pierniki
9 i 10 grudnia Boże Naro-

dzenie zawita także do Muze-
um Etnograficznego na Kredy-
towej 1. Będą warsztaty robie-
nia ozdób choinkowych, wy-
stępy Kapeli Brodów z Węgajt, 
Zespołu Kolędników z Czarni 
(Kurpie) i grupy dziecięcej Ze-
społu Pieśni i Tańca Uniwersy-
tetu Warszawskiego „Warsza-
wianka” oraz pokazy multime-
dialne i otwarcie wystaw: „Sło-
wackie szopki” oraz „Rękodzie-
ło i rzemiosło ludowe”. Kupić 
będzie można bezpośrednio od 
ludowych twórców: ceramikę, 
rzeźby, malarstwo na szkle, tka-
niny, zabawki, ozdoby choinko-
we, wyroby z wikliny, hafty, wy-
roby z wosku pszczelego, a tak-
że miody, pierniki, ciasta i chle-
by, wędliny, pieczywo obrzę-
dowe, nalewki i miody pitne 
oraz sery.

Jarmark z Aniołami
na Freta
 Tydzień później, w niedzie-

lę 17 grudnia, od godz. 9.30 do 
21.30 Duszpasterstwo PostDA 
Freta organizuje dobroczynny 
Jarmark z Aniołami 2006. Na 
placu przed kościołem św. Ja-
cka przy ul. Freta 10 już po 
raz piąty będzie można zaopa-
trzyć się „w niezbędnik bożo-
narodzeniowy”, m.in. śliczne 
anioły dla dzieci, na choinkę, 
pod choinkę i „na dobre dni”, 
pachnące pierniki, sprawdzo-
ne przepisy na świąteczne cia-
sta „z załącznikiem”, koronko-
we ozdoby choinkowe, płyty z 
kolędami, „których nie można 
dostać z żadnym sklepie mu-
zycznym”, książki oraz opłat-
ki, sianko pod wigilijny obrus i 
świece Caritas.

Na zmarzniętych spacerowi-
czów po Starym Mieście cze-
kać będzie też zimowa herba-
ta z korzeniami i sokiem mali-

nowym. Dochód zo-
stanie przeznaczo-
ny na budowę 
domu modlitew-
no-apostolskiej 
wspólno-
ty osób nie-
pełnospraw-
nych, chorych 
fizycznie i 
zdrowych – 
Rodziny Matki 
Bożej Bolesnej. 
Dom ma stać się 
centrum formacyj-
nym, a także miejscem 
spotkań członków wspólnoty z 
całej Polski. W trakcie domini-
kańskiego Jarmarku będzie także 
trwała loteria fantowa, na której, 
oprócz sprzedawanych produk-
tów, będzie można wygrać cie-
kawe nagrody. W ubiegłym roku 
były to m.in. poczęstunki w po-
pularnych kawiarenkach na Sta-
rówce, obiady i romantyczne ko-
lacje (karnety dla dwóch osób) 
oraz kurs jazdy konnej.

Wielka stołeczna 
rodzina
17 grudnia warto wybrać się 

również na plac Teatralny, gdzie 
Biuro Polityki Społecznej wraz 
z Polskim Bractwem Kawalerów 
Gutenberga organizuje w godz. 
12.00–18.00 trzecie Warszaw-
skie Spotkanie Wigilijne. Prezy-
dent miasta będzie składał ży-
czenia warszawiakom, a w roz-
stawionych namiotach będzie 
można m.in. spróbować 
potraw wigilijnych, po-
słuchać kolęd i wystę-
pów gwiazd. Miko-
łaje przechadzają-
cy się wśród tłumu 
będą rozdawać sło-
dycze i drobne upo-
minki. Będą kolęd-
nicy: anioł, diabeł, 
śmierć, a na dwóch 
stoiskach otrzymać bę-
dzie można za darmo 
choinki i bombki.

– Chcemy budo-
wać poczucie przy-

należno-
ści miesz-

kańców 
do wiel-

kiej stołecznej 
rodziny, w któ-

rej Boże Narodzenie 
jest okazją do wy-
miany serdeczności 

w świątecznej at-
mosferze – mówi 
Kamila Kaszkiel z 

Polskiego Bractwa Ka-
walerów Gutenberga.

Ciekawe wydarzenia szykuje 
także Centrum Duszpasterstwa 
Archidiecezji Warszawskiej.

Miód i niezłe szopki

Od 8 grudnia w Księgarni 
przy ul. Miodowej przy rezy-
dencji Prymasa Polski trwać bę-
dzie kiermasz szopek: od naj-
mniejszych do samodzielnego 
montażu, po wielkie szopki wy-
pożyczone przez Archidiecezję 
z muzeów. W dodatku wiele 
z wystawionych szopek będzie 
można kupić w godzinach pra-
cy księgarni: od 9.00 do 19.00. 
– I to w promocyjnych cenach 
– zapewnia Maria Śliwińska z 
Centrum Duszpasterstwa AW.

W księgarni można będzie 
kupić także sianko na stół wi-
gilijny oraz opłatki upieczone 
przez siostry sakramentki.

Od 1 grudnia do Nowego 
Roku w archidiecezjalnej księ-
garni będzie można także de-

gustować miody ze słyn-
nej pasieki im. ks. dr. 
H. Ostacha z Kamian-
nej oraz nabyć produk-
ty pszczele z labora-
torium biofarmaceu-

tycznego prof. R. Czar-
neckiego z Collegium 
Medicum UJ. Księgar-

nia zaprasza również 
tych, którzy rozglądają 

się za atrakcyjnymi prezen-
tami pod choinkę. TGZ
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 Anioły, kolędy i wigilijne świece

Czas
świątecznych festynów
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WARSZAWSKI

Zapowiedzi

Nie zamykają się w domu

Na wózku ze szpadą
Walczą o dobre miejsca  
na mistrzostwach, ale przede wszystkim 
walczą sami ze sobą:  
ze swoją niemocą, apatią,  
czasami wstydem. 

W poniedziałkowe popołudnie w sa-
li SP nr 343 na Ursynowie słychać szczęk 
broni i groźne okrzyki. To szermierze z In-
tegracyjnego Stowarzyszenia Rehabilita-
cyjno-Sportowego „Culani” trenują przed 
kolejnymi zawodami. Siedząc na specjal-
nie umocowanych wózkach, walczą ze so-
bą floretem i szpadą. 

– Widziałem kiedyś w telewizji wal-
kę szermierzy na wózkach. Kiedy praco-
wałem w wydziale sportu i zgłosiło się do 
mnie dwóch niepełnosprawnych, zapro-
ponowałem im trening na wózkach – mó-
wi trener Krzysztof Balcerzak, który przez 
piętnaście lat sam uprawiał szermierkę.

Jedenaście lat temu na Ursynowie po-
wstał pierwszy klub szermierczy dla nie-
pełnosprawnych ruchowo dzieci i mło-
dzieży. Okazało się, że przychodzi do nie-
go coraz więcej osób po dziecięcym pora-
żeniu mózgowym, amputacjach kończyn. 
Mieli różne pasje sportowe. Trener pomy-
ślał wtedy, że nie muszą przecież wszy-
scy uprawiać szermierki. Teraz mogą wy-
bierać między białą bronią, pływaniem, 
wędkowaniem, tenisem stołowym. Są i ta-
cy, którzy przychodzą na wszystkie zaję-
cia. W sumie do stowarzyszenia należy 35 
niepełnosprawnych: poruszających się na 

wózkach, o kulach, z niedowładem koń-
czyn lub z niewielkimi ograniczeniami fi-
zycznymi. Są w różnym wieku. Z Ursyno-
wa stowarzyszenie rozrosło się na  Hele-
nów i Białystok, gdzie też ćwiczą niepeł-
nosprawni sportowcy.

Pomysł nie wypaliłby, gdyby nie upór 
zapaleńców: Jacka Wodzyńskiego, Ag-
nieszki Kachel i przede wszystkim Krzysz-
tofa Balcerzaka, który – jak mówią je-
go podopieczni – „wciąż gdzieś gna, za-
łatwia milion spraw na godzinę, opieku-
je się, troszczy, remontuje, przywozi i od-
wozi, wypełnia wnioski, załatwia koszulki, 
naprawia wędki, łączy kabelki...”.

Oprócz treningów członkowie dwa ra-
zy w roku wyjeżdżają na obozy, częściej 
wspólnie chodzą do kina, na wycieczki, a 
nawet wyjeżdżają na wyprawy po Europie.

Trener Balcerzak przekonuje, że nie-
pełnosprawni nie powinni zamykać się w 
czterech ścianach. Powinni wyjść do lu-
dzi, znaleźć sobie pasję, na przykład spor-
tową. Nie muszą zdobywać medali (choć 
często je zdobywają, a nawet biorą udział 
w olimpiadach osób niepełnosprawnych). 
Trening mogą traktować jako rekreację 
lub rehabilitację. To, że ćwiczą, zdobywają 
przyjaciół i nowe doświadczenia, już jest 
ich sukcesem.

Niepełnosprawni, którzy chcieliby 
spróbować swoich sił w szpadzie, flore-
cie, w wędkowaniu, pływaniu lub w teni-
sie stołowym, mogą uzyskać informacje 
o terminach spotkań pod numerami tel. 
0696-583-005, 0606-514-645. JJW

Trener szermierki Krzysztof Balcerzak przekonuje, że niepełnosprawni nie powinni zamykać się  
w czterech ścianach
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  REKOLEKCJE Z PUSTELNIKIEM
Ruch Światło–Życie zaprasza młodzież 

do parafii św. Tomasza Apostoła na Ur-
synowie na rekolekcje, które poprowa-
dzi ksiądz pustelnik Maciej Krulak. Począ-
tek rekolekcji 3 grudnia o godz. 19.00. W 
trzech kolejnych dniach spotkania rekolek-
cyjne rozpoczną się o godz. 19.45.
  MODLITEWNE CZUWANIE

6 grudnia o godz. 19.00 w kaplicy uni-
wersyteckiej UKSW, przy ul. Dewajtis na 
Bielanach, rozpocznie się kolejne modli-
tewne czuwanie w intencji beatyfikacji Ja-
na Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. 
 NAUKA ZABAWY

„Warsztaty dobrej zabawy” odbędą się od 
8 do 10 grudnia w domu rekolekcyjno-forma-
cyjnym na Bielanach. Zaproszone są na nie 
osoby, które chcą nauczyć się atrakcyjnie i dy-
namicznie poprowadzić zabawę np. w parafii, 
we wspólnocie czy podczas wyjazdu ze zna-
jomymi. Koszt z noclegiem i wyżywieniem od 
50 do 80 zł. Szczegółowe informacje i zapisy: 
ks. Bogusław Jankowski, tel. 0501-100-613.
 „ABRAHAM I SARA”

Mariański Dom Rekolekcyjny „Betlejem” 
w Sulejówku (ul. Mariańska 9, tel. 022 783-15-
-00) zaprasza od 15 do 17 grudnia na rekolek-
cyjne spotkanie małżeństwa, które nie mogą 
mieć dzieci. Małżonkowie będą mieli okazję 
poznać nauczanie Kościoła w kwestii różnych 
metod „leczenia” niepłodności, będzie także 
okazja do rozmowy z psychologiem, małżeń-
stwami, które zdecydowały się na ado-pcję 
i pracownikami Katolickiego Ośrodka Adop-
cyjnego. Zapisy i szczegółowe informacje:
mdr@marianie.pl
 MSZA ŚW. DLA ZIEMIAN

Duszpasterze środowiska ziemiańskie-
go księża Mirosław Nowosielski i Ma-
rek Starowieyski zapraszają na Mszę św.  
6 grudnia o godz. 18.30 do kościoła semi-
naryjnego (Krakowskie Przedmieście 52/
54). Po Eucharystii odbędzie się spotkanie 
przy herbacie w sali pod kościołem.
 HISZPAŃSKIE RYTMY

10 grudnia o godz. 19.30 w kościele 
Świętej Trójcy (ul. Solec 61) odbędzie się 
koncert w ramach cyklu „Muzyka hiszpań-
ska na Solcu”. Wystąpi zespól Ars Nova. 
Wstęp wolny.
 NA SPACER Z RADIEM

Radio Józef zaprasza na spacery po War-
szawie. Spotkanie odbywa się raz w miesiącu, 
w wybranym kościele. Najbliższe odbędzie się 
9 grudnia w kościele św. Marcina przy ul. Piw-
nej 9/11. Początek o godz. 11. W programie 
Msza św. oraz oprowadzenie po świątyni. 
 REKOLEKCJE DLA SAMOTNYCH
Centrum Pomocy Duchowej zaprasza oso-
by samotne na rekolekcje adwentowe. 
Spotkania odbędą się 7–9 grudnia przy 
ul. Skaryszewskiej 12. Więcej informacji: 
www.waw.pallotyni.pl.


