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Warszawiacy tłumnie 
poszli do wyborów. 
I gdyby liczyły się tylko 
ich głosy, mielibyśmy 
rozstrzygnięcie 
w pierwszej turze.

J eśliby pod uwagę wziąć wyniki 
z całego Mazowsza, pierwszą turę 

wygrałby Jarosław Kaczyński, który 
otrzymał ponad 41 proc. głosów, wy-
przedzając Bronisława Komorowskie-
go o 2 proc.

Ale w samej Warszawie marszałek 
Sejmu otrzymał ponad 51 proc. głosów, 
co dałoby mu zwycięstwo już w pierw-
szej turze. Najczęściej krzyżyk przy 
jego nazwisku stawiano w Wilanowie 
i na Ursynowie, gdzie cieszył się pra-
wie 59-proc. poparciem. Najmniej gło-
sów Bronisław Komorowski otrzymał 
na Pradze Północ, gdzie zagłosowało 
na niego ponad 44 proc. uprawnio-
nych. W stolicy Jarosław Kaczyński 
tracił do Komorowskiego ponad 20 
proc. Kandydat PiS najlepszy wynik 

uzyskał w Wawrze i na Pradze Północ 
– ponad 36 proc. Najsłabiej poszło mu 
na Ursynowie, gdzie zdobył 23 proc. 
głosów.

Pozostali kandydaci do fotela pre-
zydenckiego otrzymali (dane po prze-
liczeniu 93 proc. okręgów): Grzegorz 
Napieralski – 10,64 proc., Janusz Kor-

win-Mikke – 3,18 proc., Andrzej Ole-
chowski – 2,04 proc., Marek Jurek – 1,15 
proc., Waldemar Pawlak – 0,69 proc., 
Andrzej Lepper – 0,31 proc., Bogusław 
Ziętek – 0,14 proc. i Kornel Morawiec-
ki – 0,13 proc. Druga tura wyborów 
prezydenckich odbędzie się 4 lipca.

Tomasz Gołąb

Kobyłka stolicą kultury

Na ponad tydzień podwarszawska 
Kobyłka znowu stała się centrum 

europejskiej kultury. Ponad tysiąc 
osób wysłuchało finałowego koncer-
tu III Międzynarodowego Festiwalu 
„Perła Baroku – Koncerty Mistrzów”. – 
Muzyka jest darem, który otrzymałam 
od Boga – powiedziała Rhonda Larson, 
zdobywczyni Grammy, która fanów 
festiwalu wprawiła w osłupienie me-
lodiami średniowiecznej Hiszpanii, 
Indian, Celtów, Szwedów, Włochów, 
Francuzów, wykonywanymi na naro-
dowych, wręcz ludowych instrumen-
tach. Festiwal „Perła Baroku” w Kobył-
ce odbył się w roku 90. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, która rozegrała się nie-
opodal. Z tej okazji patronat honorowy 
objął nad festiwalem prof. Norman 
Davies, którego fascynująca książka 
„Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda” wy-
daje się najpełniejszą analizą wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r. •
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Kobyłka, 20 czerwca. Koncert Rhondy Larson, zdobywczyni Grammy, zwieńczył tygodniową 
festiwalową ucztę melomanów w kościele Świętej Trójcy 
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Pod względem frekwencji (68,85 proc.) Warszawa przegoniła wszystkie 
duże polskie miasta

A ta telewizja 
co tu robi? – rzucił 

jeden z przechodniów 
na widok wozów 
satelitarnych pod 
Pałacem Prezydenckim. 
Aaa, no tak, dzisiaj 
są wybory – skojarzył. 
Aż obejrzałem się 
za siebie. Przypuszcza-
łem, że będzie wielu, 
którzy na wybory się 
nie wybiorą. Ale żeby 
zapomnieć, że właśnie 
20 czerwca się 
odbywają? Okazuje się, 
że pomyliłem się i tu, i tu. 
Na szczęście… Bo tych, 
którzy chcieli w święcie 
demokracji uczestniczyć, 
było zaskakująco wielu.
A tych, którzy o nim 
zapomnieli – wprost 
przeciwnie. I to w dodatku 
w Warszawie, która 
okazała się tej demokracji 
niemal bastionem.

Komorowski wygrał w stolicy, Kaczyński – na Mazowszu

Warszawa dla marszałka
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U grobu bł. Popiełuszki
Czuwanie modlitewne. Modli-
twa w intencji ojczyzny, dziękczy-
nienie za beatyfikację i oddanie czci 
relikwiom bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki złożyły się na pierwszy wieczór 
z błogosławionym przy jego gro-
bie na  warszawskim Żoliborzu, 
19 czerwca. Podczas wieczornej 
Mszy św. odprawionej pod prze-
wodnictwem proboszcza parafii 
ks. prałata Zygmunta Malackiego 
zostały wniesione relikwie błogo-
sławionego, którym wierni mogli 
po celebracji oddać cześć. W tym 
czasie osoby zaangażowane w służ-
bę przy grobie ks. Jerzego popro-
wadziły modlitewne czuwanie 

w  intencji ojczyzny pt. „Księże 
Jerzy, wspomagaj Polskę i  Pola-
ków”, a po nim został wyświetlo-
ny film pt. „Błogosławiony Księże 
Jerzy, ratuj Polskę”. Ks. Zygmunt 
Malacki zapowiedział, że odtąd 
w każdą ostatnią niedzielę miesią-
ca, podczas Mszy św. za Ojczyznę 
będą wnoszone procesyjnie reli-
kwie błogosławionego, a wierni 
będą mogli je ucałować. „Za wsta-
wiennictwem błogosławionego 
będziemy się modlić o Boże błogo-
sławieństwo dla naszej Ojczyzny, 
o jedność i wzajemny szacunek dla 
wszystkich Polaków” – zaprasza 
żoliborski proboszcz. 

Najbliższa Msza św. w intencji ojczyzny zostanie odprawiona 
27 czerwca o godz. 18. Po niej będzie można ucałować relikwie 
bł. Jerzego
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Bilet miejski przez internet
Komunikacja. Warszawa 
jest  drugim miastem w  Polsce, 
które wprowadza system zakupu 
biletów miejskich przez internet. 
Z usługi e-WKM będą mogły sko-

rzystać wszystkie osoby, które mają 
spersonalizowaną Warszawską 
Kartę Miejską (lub Elektronicz-
ną Legitymację Studencką), czyli 
już ponad 730 tysięcy użytkowni-
ków komunikacji. Cała transak-
cja odbywa się poprzez witrynę 
internetową ztm.waw.pl/ewkm, 
gdzie trzeba najpierw zarejestro-
wać konto internetowe. Po zalogo-
waniu, użytkownik wybiera bilet, 
jaki chce kupić, a następnie doko-
nuje płatności kartą płatniczą lub 
poprzez szybki przelew. W ciągu 
kilku minut, na wskazany przez 
użytkownika adres mejlowy, prze-
syłana jest wiadomość z potwier-
dzeniem dokonania płatności. 
Jednak kartę i tak trzeba później 
zakodować w jednym z 50 urządzeń 
rozlokowanych głównie na stacjach 
metra. Jedyna korzyść jest taka, 
że można to robić przez całą dobę. 
Do końca roku punktów kodowania 
ma być nawet trzysta.

Pomnik ofiar katastrofy
Kwatera Pamięci. Przypomi-
nające skrzydła samolotu dwie 
dwunastometrowe konstrukcje 
pokryte granitem – tak będzie 
wyglądać pomnik ofiar katastrofy 
w Smoleńsku. Projekt autorstwa 
Marka Moderau, który ma stanąć 
na Powązkach w Kwaterze Pamię-
ci ofiar katastrofy z 10 kwietnia, 
został wybrany w specjalnym kon-
kursie, do którego ratusz i Kance-
laria Premiera zaprosiły czworo 
znanych warszawskich artystów. 
Głównym elementem monumentu 
jest blok białego granitu, złamany 
na dwie części i zagłębiony w zie-
mię, umiejscowiony na tle ciem-
nej nawierzchni w  sąsiedztwie 
nagrobków z czarnego granitu. 
W specjalnie wydzielonej kwate-
rze pochowanych jest 28, spośród 
96 ofiar tragedii. Poszczególne 
nagrobki nakryte kamiennymi 
ciemnymi płytami, będą miały 

jednorodny charakter. Na  każ-
dym z nich umocowany zostanie 
fragment bloku białego kamienia 
– cząstki rozbitej bryły stanowią-
cej główny element kompozycyj-
ny. Jedna z  brył nadwiesza  się 
nad mogiłą, w której pochowane 
są spopielone szczątki wielu ofiar 
katastrofy.

W Kwaterze Pamięci ofiar 
katastrofy z 10 kwietnia 
na Wojskowych Powązkach 
ma stanąć pomnik projektu 
Marka Moderau
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Mekka demokracji?
Wybory prezydenckie. W cza-
sie pierwszej tury w yborów 
pr e z y d enc k ic h  Wa rsz aw a 
mogła pochwalić się jedną z naj-
wyższych frekwencji w  kraju. 
Według danych Państwowej 
Komisji Wyborczej po podliczeniu 
głosów z blisko 88 proc. komisji 
obwodowych w stolicy, wyniosła 
ona 68,85 proc. Najczęściej do urn 
chodzili mieszkańcy Ursynowa. 
Po podliczeniu głosów z 744 komi-
sji okazało się, że głosowało tam 
74,33 proc. Na  drugim miejscu 
znalazło się Bemowo – 72,05 proc., 
a na trzecim Żoliborz – 71,18 proc. 
Najmniej wyborców zdecydowa-
ło się głosować na Pradze Północ 

– 59,77 proc. Ale i tak to więcej niż 
średnia z całego kraju. Liderem 
frekwencji okazało  się zresztą 
całe Mazowsze. W województwie 
mazowieckim do urn poszło 61,02 
proc. wyborców. Czy  podobnie 
będzie w II turze?

Wszystko dla powodzian

Przez internet kupimy  
na razie jedynie bilety 30- 
i 90-dniowe
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Parafia św. Kazimierza. 
W niedzielę wyborczą wspólnota 

przy ul. Chełmskiej zorganizowała 
festyn charytatywny. Zbierano 

pieniądze na pomoc parafii 
w Wilkowie – podczas powodzi 

mieszkańcy tamtejszej 
miejscowości stracili wszystko. 

Parafianie ze św. Kazimierza, 
pracujący w niej księża i siostry 

zakonne zorganizowali m.in. 
loterię fantową, sprzedawali 

ciasta, można było wziąć udział 
w wielu konkursach i... potańczyć. 
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P owsin jest starszy od samej 
Warszawy, a parafia jest jed-
ną z  bardziej wiekowych 

w archidiecezji. Do kościoła, naj-
pierw drewnianego, potem małe-
go, murowanego – ufundowanego 
przez kasztelański ród Ciołków 
– przychodzili okoliczni rolnicy. 
Teraz mieszkańców żyjących z roli 
można policzyć na palcach. Zie-
mia w okolicy jest bardzo droga, 
więc zamiast kapusty, wyrastają 
z niej nowoczesne apartamentow-
ce i zamknięte osiedla. I tak, jak 
w  innych częściach Warszawy, 
szlaban odgradza nowych miesz-
kańców nie  tylko od  intruzów, 
ale też od wiary. To duszpasterskie 
wyzwanie.

Dobry klimat do modlitwy
Na jubileusz 600-lecia parafii 

kościół pięknieje na zewnątrz i we-
wnątrz. Odnowiony, odmalowa-
ny, otoczony rabatami kwiatów… 
W prezbiterium okazały ołtarz, 
na ścianach zabytkowe obrazy, bo-
gato zdobione feretrony i ambona, 
z której głosił kazania proboszcz 
Jan Paweł Woronicz – mówca, po-
eta, późniejszy biskup i prymas. 
Barokowych złoceń i zdobników 
użyto ze  smakiem i  umiarem. 
Wnętrze nie przytłacza.

– W  tej świątyni jest  cicho, 
spokojnie, wnętrze sprzyja mo-
dlitwie i skupieniu… – podkreśla 
proboszcz ks. kanonik Lech Sitek. 

On  sam zapamiętał, jak 
w  czasach kleryckich przyjeż-
dżał modlić się przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Tęskniącej. 
Teraz cenny, koronowany obraz 
jest w pięknej oprawie i szklanej 
kasecie, chroniącej go przed wan-

dalami i ogniem. I tak jak przed 
wiekami, tak i teraz przyjeżdżają 
pielgrzymi z całej Polski i przed 
powsińskim obrazem zadają so-
bie to samo pytanie: o czym myśli 
Matka Boża patrząca z tęsknotą 
w  niebo? Czy  nieznany artysta 
malował scenę zwiastowania, 
a  Maryja dopiero co  usłyszała 
posłanie anioła? Czy  też może 
to  chwila, gdy bolesne, ziem-
skie życie Maryi dobiega końca, 
a ona sama czeka już na spotkanie 
z Synem?

W drodze do Opatrzności
Czy  budująca  się nieopodal 

Świątynia Opatrzności Bożej 
będzie też opatrznościowa dla 
leżącego nieco na uboczu i zapo-
mnianego sanktuarium w Powsi-
nie? Mimo wysiłków kolejnych 
proboszczów nie udaje się przy-
ciągnąć zbyt wielu pielgrzymów. 
Przyjeżdżają pierwszokomunijne 
dzieci, klerycy i stałe pielgrzymki 
z Warszawy i okolic. Ale może wła-
śnie potrzebne jest sanktuarium, 
gdzie można być z  Bogiem sam 
na sam? Sanktuarium, do którego 
wstępuje się w czasie niedzielnej 
przejażdżki na rowerze. Proboszcz 
stara się, by w weekendy kościół 
był otwarty przez całe dnie. Dla 
wszystkich chętnych – tych, któ-
rzy są  w  Powsinie przejazdem 
i chcą go zwiedzić oraz tych, któ-
rzy specjalnie przybyli do Matki 
Bożej Tęskniącej. 

Otworzyć osiedla i serca

Chociaż w okolicy nie ma zbyt 
wielu rolników, powsińska para-
fia urządza prawdziwe dożynki. 
W październiku świętuje odpust, 
w czerwcu rocznicę koronacji cu-
downego wizerunku. Wszystko 
po to, żeby zbliżyć parafian do ko-
ścioła i do siebie nawzajem. Wraz 
z młodymi mieszkańcami nowych 
osiedli przybyło dzieci. W parafii 
powstała dziecięca schola, a dla 
starszych – Wspólnota Przy-
mierza Rodzin „Mamre”. Nowi 
mieszkańcy zgłosili się też jako 
wolontariusze parafialnej Cari-
tas. Budynek starej, przeznaczonej 
do rozbiórki, plebanii urządzono 
na Dom Pracy Twórczej. Działająca 
w niej pracownia etnograficzna 

„Powsinianie” dba o zachowanie 
lokalnych tradycji. Od ponad 250 
lat w parafii działa Bractwo Trójcy 
Przenajświętszej, dużo młodsze są: 
koła Żywego Różańca, chór para-
fialny, Koło Radia Maryja. 

O tym, że świeccy są w parafii 
ważni, świadczy fakt, że  jedyny 
pomnik stojący przy kościele 
przedstawia nie świętego ani bło-
gosławionego. W dniu jubileuszu 
zostanie odsłonięty, wykonany 
z brązu, naturalnej wielkości ry-
cerz Wigand – uczestnik bitwy pod 
Grunwaldem, syn Elżbiety Ciołko-
wej, pierwszej fundatorki kościoła.

– To będzie wzór męstwa, umi-
łowania ojczyzny i wiary, ale mo-
dlić się do niego nie będziemy – 
śmieje się proboszcz.

Joanna Jureczko-Wilk

Na 600. urodziny parafii

Rycerskie powitanie
To świeccy chcieli tej 
parafii; kasztelanowa 
ufundowała 
świątynię, w której 
potem przez 
wieki oddawano 
cześć cudownemu 
wizerunkowi Matki 
Bożej z tęsknotą 
patrzącej w niebo. 
Na 600-lecie parafii 
w Powsinie przy 
kościele zostanie 
więc odsłonięty 
pomnik... świeckiego.

Jubileusz w Powsinie
uroczystość 27 czerwca rozpocznie przemarsz Bractwa rycerskiego  
ul. Przyczółkową o godz. 12.20. o godz. 12.55 w procesji z obrazem 
matki Bożej Powsińskiej uczestnicy przejdą do ołtarza polowego, 
przy którym o godz. 13.00 abp kazimierz nycz rozpocznie 
uroczystą koncelebrę (msza będzie transmitowana przez tVP 
Polonia). Po mszy św., o godz. 15.30 odbędzie się koncert zespołu 
Pieśni i tańca „mazowsze” oraz solistów: Grażyny Brodzińskiej, 
ireny Jarockiej i stanisława soyki. Po południu będzie można 
zobaczyć obozowisko grunwaldzkie, odwiedzić kramy z wyrobami 
ludowymi, a na dzieci będą czekały specjalne atrakcje. 
Jubileuszowe uroczystości zakończy ognisko o godz. 19.00. 

O czym myśli Matka Boża, patrząca z tęsknotą w niebo? 
– zastanawiają się pielgrzymi odwiedzający powsińskie 
sanktuarium
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W poniedziałek 21 czer-
wca w  siedzibie 
przy ul. Miodowej 
abp Kazimierz Nycz 

podziękował za wieloletnią posłu-
gę 9 proboszczom archidiecezji. 
Na emeryturę odszedł między in-
nymi wieloletni proboszcz parafii 
Najświętszego Zbawiciela, kapelan 
Prymasa Tysiąclecia, ks. prałat 
dr Bronisław Piasecki. Po wielu 
latach posługi w parafii św. Jozafa-
ta w Warszawie, w dekanacie żo-
liborskim, na emeryturę odszedł 
także ks. kanonik Zdzisław Ba-
głaj. Nadal jednak, podobnie jak 
ks. Piasecki, pozostanie w swojej 
parafii w charakterze rezydenta. 
Rezydentem w swojej parafii zosta-

ną także: ks. prałat Józef Bucha-
jewicz, dotychczasowy proboszcz 
parafii MB Królowej Meksyku 
w Laskach Warszawskich, w de-
kanacie laseckim; ks. kanonik 
Andrzej Fijałkowski, dotych-
czasowy proboszcz parafii Świętej 
Bożej Rodzicielki w Konstancinie 
Jeziornej – Klarysewie, w  deka-
nacie konstancińskim; ks. prałat 
Kazimierz Lipiak, dotychczasowy 
proboszcz parafii Świętej Trójcy 
w Lipiu, w dekanacie grójeckim; 
ks.  kanonik Julian Olejarz, 
proboszcz parafii Przemienienia 
Pańskiego w Grodzisku Mazowiec-
kim, w dekanacie grodziskim oraz 
ks. prałat Eugeniusz Petrykow-
ski – proboszcz parafii św. Doro-
ty DM w Zawadach, w dekanacie 

błońskim. Na zasłużoną emeryturę 
wybierają się również: ks. kano-
nik Roman Ołtarzewski – do-
tychczasowy proboszcz parafii 
NMP Królowej Pokoju w Baniosze, 
ks. kanonik Ryszard Płaszczyń-
ski – dotychczasowy proboszcz 
parafii MB Nieustającej Pomocy 
w Grodzisku Mazowieckim oraz 
ks. Witold Dalachowski, pro-
boszcz parafii Przemienienia Pań-
skiego w Boglewicach, w dekanacie 
wareckim, mianowany rezyden-
tem parafii Wszystkich Świętych 
na pl. Grzybowskim. Ks. infułat 
Jerzy Zalewski – dotychczasowy 
rezydent parafii archikatedralnej 
św. Jana Chrzciciela zamieszka nie-
długo w Domu Księży Emerytów 
w Otwocku.

Na  początku tygodnia war-
szawska kuria ogłosiła również 
kilkadziesiąt zmian wśród wika-
riuszy. Szczegóły można poznać 
na stronie www.mkw.pl. 

21 czerwca 17 parafii archidie-
cezji otrzymało nowego probosz-
cza. Poniżej podajemy pełną listę 
nominacji proboszczowskich:
Ks. Jacek Dzikowski – dotych-
czasowy wikariusz parafii św. 
Aleksandra w Warszawie, deka-
nat świętokrzyski, mianowany 
proboszczem parafii św. Zygmunta 
w Słomczynie, dekanat konstanciń-
ski. Pozostaje nadal duszpasterzem 
parlamentarzystów.
Ks. Tadeusz Jamka – dotychcza-
sowy kapelan Domu Kombatanta 
w Warszawie, dekanat jelonkowski, 
mianowany proboszczem parafii 
Świętej Bożej Rodzicielki w Kon-
stancinie Jeziornej – Klarysewie, 
dekanat konstanciński. 
Ks. kanonik Tadeusz Jarząb – 
dotychczasowy proboszcz parafii 
św. Mikołaja BM w  Tarczynie, 
dekanat tarczyński, mianowany 
proboszczem parafii św. Tadeusza 
Apostoła w Warszawie, dekanat 
wilanowski.
Ks. prałat dr Andrzej Kowalski 
– dotychczasowy proboszcz para-
fii św. Rocha w Lipkowie, dekanat 
lasecki, mianowany proboszczem 
parafii św. Jozafata w Warszawie, 
dekanat żoliborski.
Ks. Mirosław Lewaszkiewicz 
– dotychczasowy wikariusz para-
fii św. Rocha w Jasieńcu, dekanat 
grójecki, mianowany proboszczem 
parafii Przemienienia Pańskiego 
w Boglewicach, dekanat warecki.
Ks. Grzegorz Michalczyk – dotych-
czasowy wikariusz parafii św. Jaku-
ba w Warszawie, dekanat ochocki, 
mianowany proboszczem parafii 
MB Królowej Meksyku w Laskach 
Warszawskich, dekanat lasecki.
Ks.  kanonik Władysław 
Michalczyk – dotychczasowy 
proboszcz parafii św. Wojciecha 
BM w Płochocinie, dekanat błoński, 
mianowany proboszczem parafii 
św. Mikołaja BM w Tarczynie, deka-
nat tarczyński.
Ks. Jarosław Miętus – dotych-
czasowy wikariusz parafii MB 
Nieustającej Pomocy w Grodzisku 

Czas zmian
Duszpasterstwo. Abp Kazimierz Nycz wręczył nominacje nowym 
proboszczom archidiecezji warszawskiej. Zmiany proboszczów 
odbyły się również w diecezji warszawsko-praskiej. Tam jednak 
na razie nie zostaną podane do wiadomości diecezjan.

tekst i zdjęcia
Tomasz Gołąb

tgolab@goscniedzielny.pl

– Bądźcie dobrymi duchowymi przewodnikami dla swoich 
wiernych – prosił abp Kazimierz Nycz, wręczając dekrety nowym 
proboszczom
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Mazowieckim, dekanat grodzi-
ski, mianowany proboszczem tej 
parafii.
Ks.  Józef Nowacki – dotych-
czasowy proboszcz parafii św. 
Zygmunta w  Słomczynie, deka-
nat konstanciński, mianowany 
proboszczem parafii św. Michała 
Archanioła w Izdebnie, dekanat 
grodziski.
Ks. Andrzej Otyszecki – dotych-
czasowy wikariusz parafii św. 
Tomasz Apostoła w Warszawie, 
dekanat ursynowski, mianowany 
proboszczem parafii św. Wojcie-
cha BM w  Płochocinie, dekanat 
błoński.
Ks. dr Robert Pękacki – dotych-
czasowy wikariusz parafii MB 
Wspomoż ycielki Wiernych 
na  Chomiczówce, dekanat bie-
lański, mianowany probosz-
czem parafii NMP Królowej 
Pokoju w  Baniosze, dekanat 
konstanciński.
Ks. Zenon Piskorski – dotych-
czasowy proboszcz parafii św. 
Michała Archanioła w Izdebnie, 
dekanat grodziski, mianowany 

proboszczem parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim, dekanat grodziski.
Ks.  Bogusław Pomarański – 
dotychczasowy wikariusz parafii 
św. Prokopa Opata w  Błędowie, 
dekanat mogielnicki, mianowany 

proboszczem parafii św. Doroty DM 
w Zawadach, dekanat błoński.
Ks.  kanonik Tomasz Sobiec-
ki – dotychczasowy prokurator 
w  Wyższym Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym im. św. 
Jana Chrzciciela w  Warszawie, 

mianowany proboszczem parafii 
św. Rocha w Lipkowie, w dekanacie 
laseckim.
Ks.  prałat Tadeusz Sowa 
– dotychczasowy wicerektor 
w  Wyższym Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym im. św. 
Jana Chrzciciela w  Warszawie, 
mianowany proboszczem parafii 
Najświętszego Zbawiciela w War-
szawie, w dekanacie śródmiejskim.
Ks.  Ewaryst Tomasiewicz – 
dotychczasowy wikariusz parafii 
św. Teresy na Tamce w Warszawie, 
dekanat świętokrzyski, mianowany 
proboszczem parafii Świętej Trójcy 
w Lipiu, dekanat grójecki.
Ks. Leszek Włodarczyk – dotych-
czasowy wikariusz parafii św. 
Tomasza Apostoła w Warszawie, 
dekanat ursynowski, mianowany 
proboszczem parafii Narodzenia 
NMP w  Pieczyskach, dekanat 
czerski.
Ks. Krzysztof Wojno – dotychcza-
sowy administrator parafii NMP 
Wspomożenia Wiernych w Kostow-
cu, dekanat raszyński, mianowany 
proboszczem tej parafii. •

Zmiany także w seminarium
razem z nominacjami nowych proboszczów w archidiecezji, 
abp kazimierz nycz dokonał zmian w kierownictwie wyższego 
metropolitalnego seminarium Duchownego.  
Ks. prof. Krzysztofa Pawlinę, którego arcybiskup warszawski 
mianował wikariuszem biskupim ds. formacji kapłanów, 
na stanowisku rektora wmsD zastąpi ks. dr Wojciech Bartkowicz. 
wicerektorem seminarium został ks. dr hab. Tomasz Stępień, 
dotychczasowy rezydent par. św. tadeusza Apostoła w warszawie. 
Ks. dr Marek Szymula, dotychczasowy rezydent parafii 
bł. edwarda Detkensa, zostanie wicerektorem i moderatorem 
kursu propedeutycznego. nowym wychowawcą w seminarium 
przy krakowskim Przedmieściu został ks. Piotr Pietrzak, 
dotychczasowy wikariusz parafii mB ostrobramskiej 
w warszawie, a prokuratorem wmsD  
– ks. Leszek Kwiatkowski, dotychczasowy wikariusz 
par. mB szkaplerznej w warce. Ks. Krzysztof Siwek, 
dotychczasowy rezydent parafii św. maksymiliana na służewie, 
został prefektem seminarium, a ks. Zdzisław Rogoziński, 
dotychczasowy proboszcz parafii narodzenia nmP  
w Pieczyskach – ojcem duchownym. wychowawcą  
został też mianowany ks. Ronald Kasowski, 
do tej pory rezydent parafii świętej trójcy.  
Ks. Piotr Burgoński, dotychczasowy prefekt seminarium, zostanie 
rezydentem parafii najświętszego zbawiciela. Ks. Grzegorz 
Ostrowski, dotychczasowy ojciec duchowny wmsD, otrzymał 
nominację na rektora kościoła matki Bożej Anielskiej w laskach 
(zastąpi ks. Jakuba Szcześniaka, dotychczasowego rektora, 
który został ojcem duchownym w wmsD). Ks. Marek 
Danielewski, dotychczasowy prefekt seminarium, został 
wikariuszem parafii św. wojciecha w warszawie, a ks. Paweł 
Stępień, dotychczasowy ojciec duchowny wmsD – 
wicedyrektorem centrum edukacyjnego Aw na Bielanach. 

Tomasz Gołąb: Nie obawia się 
Ksiądz zostać proboszczem?
Ks.  Jacek Dzikowski: – Nie, 
wprost przeciwnie. Cieszę się. 
To dla kapłana czas pewnej stabili-
zacji, usamodzielnienia. Do tej pory 
byłem wikariuszem w sześciu para-
fiach. W ostatniej, u św. Aleksandra 
na pl. Trzech Krzyży, pełniłem też 
funkcję kapelana kaplicy w gmachu 
Sejmu.

– Do jakiej parafii Ksiądz trafi?
– Do Słomczyna. Nie jest to obca 

mi parafia. Tu pracował mój pre-
fekt religii, ks. Bogdan Giertuga. 
Już nie żyje, ale sentyment do tej 
parafii mi pozostał. Tym bardziej 
że od 5 lat pełniłem na tym terenie 
funkcję wizytatora katechetycz-
nego. W dodatku Słomczyn leży 
w bardzo urokliwej okolicy.

– Miał Ksiądz okazję spotkać się 
już z wiernymi?

– Nie, dopiero dziś odebra-
łem dekret. Prawdopodobnie 
będzie do tego okazja w najbliż-
szych dniach. Później obecny 
proboszcz przekaże mi obowiąz-

ki, więc wkrótce czeka mnie 
przeprowadzka. Nie  pierwsza 
w życiu. Taki jest kapłański los. 
 •

Taki kapłański los

Ks. Jacek Dzikowski będzie 
proboszczem parafii  
św. Zygmunta w Słomczynie
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Ks. Andrzej Kowalski został proboszczem parafii św. Jozafata 
na Żoliborzu
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Chcesz wyjechać 
na rekolekcje 
w czasie wakacji? 
Zapisz się szybko 
do wspólnoty 
modlitewnej 
lub grupy 
przyparafialnej. 
W przeciwnym 
przypadku  
– będzie trudno. 

P omysł był taki: tuż przed 
wakacjami przedstawimy 
informacje na  temat reko-

lekcji wyjazdowych dla osób in-
dywidualnych na terenie diecezji 
warszawskiej i warszawsko-pra-
skiej. Po  kilkunastu telefonach 
do domów rekolekcyjnych okazało 
się, że nie jest to proste. 

Powodów jest kilka. Po pierw-
sze domy rekolekcyjne (zarówno 
domy diecezjalne, zakonne, jak 
i należące do różnych kościelnych 
wspólnot) – co oczywiście cieszy 
– pękają w szwach. Aby zorgani-
zować spotkanie rekolekcyjne, 

grupy modlitewne, wspólnoty 
rezerwują je nawet do dwóch lat 
naprzód. Po drugie – w niewielu 
domach rekolekcyjnych po prostu 
zakłada się możliwość pobytu indy-
widualnego. Indywidualnemu Ko-
walskiemu, który chciałby odnowić 
swoje relacje z Bogiem, pozostają 
więc… rekolekcje parafialne.

– A to czasem za mało – mówi 
pallotyn, ks.  Kazimierz Stasiak, 
dyrektor Domu Rekolekcyjne-
go Ojców Pallotynów w  Otwoc-
ku. – Nie każdy czuje się dobrze 
we wspólnocie, ale prawie każdy 
potrzebuje wyciszenia, skupienia, 
miejsca i czasu poświęconego tylko 
Bogu. To jest rzeczywiście nisza: 
nie ma oferty dla świeckich, a po-
winna być. 

Ks. Stasiak dodaje, że wiąże się 
to  z  trudami organizacyjnymi, 
brakiem miejsc, z dobraniem od-
powiedniej formy rekolekcji, cza-
sem z zaproszeniem prowadzącego 
księdza. Jednak – jak zapowiada 
– mimo że na razie w ofercie prowa-
dzonego przez niego domu nie ma 
rekolekcji dla osób indywidual-
nych, z pewnością taka powstanie. 

Również s. Marta, przełożona 
Domu Sióstr Ducha Świętego w Su-

lejówku, zapowiada zorganizowa-
nie rekolekcji indywidualnych. 

– Teraz przyjmujemy grupy, 
ale  ponieważ wiemy, że  jest  po-
trzeba rekolekcji dla osób indywi-
dualnych, chcemy takie stworzyć. 
Być może będą to spotkania week-
endowe, być może też rekolekcje 
dla rodzin. Istnieje wielka potrze-
ba opieki duchowej dla małżeństw, 
ale tak, żeby dzieci miały zorgani-
zowaną opiekę. 

S.  Bruna ze  Wspólnoty św. 
Brunona tłumaczy przyczynę, dla 
której istnieje niewielka oferta re-
kolekcji indywidualnych. Według 
niej, nieco opacznie zakładamy, 

że formacji duchowej potrzebują 
osoby tylko konsekrowane lub sku-
pione w ruchach. 

– Codzienna gonitwa powoduje, 
że nie każdy może zaangażować się 
w  konkretny ruch. Obowiązki 
rodzinne, praca w  ciągu roku 
nie  pozwalają na  to  wielu chęt-
nym. Ale w wakacje właśnie takie 
osoby powinny mieć możliwość in-
dywidualnego spotkania z Bogiem 
na rekolekcjach. Dlatego w Pustel-
ni, którą nasza wspólnota zbuduje 
na terenie Warszawy, będą reko-
lekcje indywidualne. To potrzeba 
czasu, której nie wolno zaniedbać. 

ap

Ośrodki rekolekcyjne nie nadążają w przyjmowaniu chętnych

Rekolekcje last minute?

Oferty rekolekcyjne dla osób 
indywidualnych w okolicach Warszawy:
• Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach – 01-815 
warszawa, ul. Dewajtis 3; tel. 022 561 01 05. Dom prowadzi 
rekolekcje indywidualne dla osób z całego kraju, można 
przyjeżdżać po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej przez 
całe wakacje. oferta obejmuje nocleg z wyżywieniem. można 
uczestniczyć we mszy św., umawiać się na spotkania indywidualne 
z księżmi, spowiadać się. Bliskość natury (lasek Bielański) 
i piękno pokamedulskich zabudowań pozwalają na wyciszenie 
i pogłębienie wiary. 
• Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego – Dom Rekolekcyjny – 05-510 konstancin-Jeziorna, 
ul. leśna 15/17, tel. 022 756 35 90. ośrodek prowadzi rekolekcje 
z postem Daniela (dieta owocowo-warzywna). rekolekcje mają 
na celu odnowę i ducha, i ciała. w wakacje turnusy odbywają się 
w dniach 8–18 lipca, 22 lipca–1 sierpnia oraz 5– 15 sierpnia. koszt 
rekolekcji wynosi od 1100 do 1600 zł. w tym roku hasło wszystkich 
rekolekcji to „osiem błogosławieństw”. 
• Dom Ojców Szensztackich – 05-410 Józefów 3, ul. nowowiejska 
12, tel. 022 789 55 60. Dom przyjmuje osoby indywidualne, które 
chciałyby odpocząć, pomodlić się, skorzystać z pomocy duchowej 
pracujących w ośrodku księży. można przyjeżdżać całe wakacje, 
po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. 
• Dom Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych – 05-070 
sulejówek, ul. Poprzeczna 1, tel. 022 783 13 64. siostry prowadzą 
rekolekcje indywidualne głównie dla osób pogrążonych w żałobie. 
Jednak każdy chętny, po wcześniejszej rozmowie telefonicznej, 
może skorzystać z rekolekcji. Prócz pomocy duchowej, modlitwy, 
można też na miejscu skorzystać z porady psychologa. 
• Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-
-falenicy, prowadzone przez jezuitów – ul. olecka 30, 04-984 
warszawa. ośrodek ma szeroką ofertę rekolekcji indywidualnych, 
m.in. „wprowadzenie w modlitwę – fundament Ćwiczeń 
Duchowych”, „i tydzień Ćwiczeń Duchowych” czy „tydzień singielki”. 
wszelkie informacje na temat zapisów, programu i terminów 
spotkań znajdują się na stronie ośrodka: http://www.eccc.pl. 

W ośrodku pallotynów w Konstancinie skorzystać można  
m.in. z rekolekcji z postem Daniela
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Pisała już o warszawskich rze-
mieślnikach, artystycznej Pradze 
i  pochowanych w  zaułkach 
warszawskich ulic kapliczkach. 
Magdalena Stopa przygotowuje 
teraz przewodnik po stołecznych 
kamienicach i ich mieszkańcach. 
I potrzebuje pomocy…

K anwą narracji mają być opowie-
ści mieszkańców wybranych 

domów – jak najstarszych, które pa-
mięcią sięgają możliwie jak najdalej. 
Ale odnalezienie osób, które mogły-
by podzielić się swoimi wspomnie-
niami, nie jest prostym zadaniem. 
Większość już nie żyje, a spośród ży-
jących osoby, które mieszkały przed 
wojną i w czasie okupacji w konkret-
nych kamienicach, od wielu lat mają 
już inne adresy.

– Ci, co spędzili w nich dzie-
ciństwo czy młodość, dziś dobie-
gają często dziewięćdziesiątki. 
Choć wciąż zdarzają  się osoby, 
które większość swojego życia 
spędziły w  jednej kamienicy – 
mówi Magdalena Stopa, historyk 
sztuki i dziennikarz.

Wydawcą książki o  ka-
mienicach warszawskich ma 
być Dom Spotkań z  Historią. 
Książka ukaże  się pod koniec 
roku i  będzie zawierać historię  

kilkudziesięciu kamienic z  róż-
nych dzielnic Warszawy. Czasa-
mi zaskakującą, jak w przypadku 
Alei Jerozolimskich 51. Autorka, 
na podstawie relacji Danuty Szlaj-
mer, córki Ludwika Krempy, po-
wojennego właściciela fotoplasty-
konu, przeczy znanej dotychczas 
historii, według której urządzenie 
działa tu  od  początku istnienia 
kamienicy.

– Wprowadziłam z  rodzica-
mi się w 1937 roku, przyjechaliśmy 
do Warszawy z Poznania. Ojciec 
pracował w firmie „Tudor” Fry-
deryka Millera. Początkowo zaję-
liśmy lokal, w którym dziś znaj-
duje się fotoplastikon – twierdzi 
z całą stanowczością Danuta Szlaj-
mer. – Dopiero kilka miesięcy póź-
niej przenieśliśmy się do mieszka-
nia pod numerem czternastym, 
na  trzecim piętrze, w  oficynie, 
a tutaj mama zaczęła prowadzić 
pracownię krawiecką, która dzia-
łała aż  do  wybuchu powstania. 
Fotoplastikon został w tym lokalu 
otwarty przez mojego ojca w 1946 
roku, 4 października.

Historia kamienicy pod nume-
rem 51 sięga 1904 r., kiedy wznie-
siono ją na terenie wcześniejszego 
firmowego ogrodu Braci Hoser, 
przodków obecnego arcybiskupa 
warszawsko-praskiego, Henry-
ka Hosera. Na klatce schodowej 
do dziś znaleźć można pamiątki 
po  warszawskich ogrodnikach: 
pną się sztukatorskie róże, meta-
lowe kwiaty oplatają poręcz, a se-
cesyjne słoneczniki wypełniają 
ostatni ocalały witraż na półpię-
trze. Wszystko jednak niszczeje 
w  zastraszającym tempie. Być 
może za  kilka lat o  niektórych 
perełkach architektonicznych 
będzie się można dowiedzieć je-
dynie z książki Magdaleny Stopy.

– Poszukuję osób, które 
chciałyby podzielić  się swoimi 
wspomnieniami o  starych war-
szawskich kamienicach. Może od-
najdą się tacy wśród czytelników 
„Gościa”? – zastanawia się autorka.

Z  Magdaleną Stopą można 
kontaktować  się telefonicznie: 
tel. kom. 505 693 946 lub e-mailem 
– magda.stopa@wp.pl. tg

Wystawę poświęconą 
ks. Jerzemu 
Popiełuszce obejrzały 
już dziesiątki  
tysięcy osób.

W ystawę można jeszcze oglą-
dać do 30 czerwca na Kra-

kowskim Przedmieściu. Umieszczo-
no ją przed kościołem akademickim 
św. Anny, w którym młody ksiądz 
Popiełuszko spotykał się ze studen-
tami Duszpasterstwa Akademickie-
go. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego, organizator przed-
sięwzięcia, poprzez ekspozycję 
chciał przedstawić w skróconej for-
mie, życie, działalność i przesłanie 
nowego polskiego błogosławionego 
– świętego Jerzego naszych czasów. 
W dniu beatyfikacji księdza Jerzego 

wystawę obejrzały już dziesiątki 
tysięcy osób. 

Autorem wystawy składają-
cej się z 30 plansz jest Grzegorz 

Małecki z Łodzi, autorem koncep-
cji scenariusza Jakub Gołębiewski 
przy współpracy Janusza Kotań-
skiego. Na życzenie grup zorga-

nizowanych po wystawie oprowa-
dzają pracownicy Muzeum Jana 
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

tg

Wystawa plenerowa przed św. Anną

„Zło dobrem zwyciężaj”

Szukamy świadków historii

Pamięć kamienic

Wystawa to 30 plansz ze zdjęciami ks. Jerzego i fragmentami jego biografii
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Magdalena Stopa, autorka 
albumu o kapliczkach 
Warszawy, tym razem chce 
ocalić pamięć o stołecznych 
kamienicach
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Gość warszawski

Na pierwszym miejscu  
VOX FM. Rozgłośnia 
jest najchętniej słuchanym 
pasmem w warszawskim 
katolickim eterze  
– wynika z najnowszych  
badań „Radio Track”.

B adania słuchalności rozgłośni przeprowa-
dziła firma KBR MillwardBrown SMG/KRC 

w okresie od lutego do kwietnia br. Co z nich 
wynika? Pracownia badawcza przeprowadza-
ła badania ogólnopolskie, ale zajęła się także 
kilkoma aglomeracjami, w  tym Warszawą. 
Między 28 rozgłośniami dostępnymi w stoli-
cy znalazło się pięć stacji katolickich. Żadna 
jednak nie znalazła się w dziesiątce najchętniej 
słuchanych. Warszawiacy najczęściej włącza-

ją Radio ZET (17,41 proc. słuchalności), Trójkę 
(11,20 proc.) i Jedynkę (10,94 proc.), potem TOK 
FM i RMF FM.

Najwyższy wynik wśród rozgłośni ka-
tolickich w Warszawie osiąga VOX FM. Słu-
cha go 2,88 proc. odbiorców. Rok wcześniej 
było to 2,13 proc. Drugie miejsce przypadło  
w udziale Radiu Maryja. Stacja redemptory-
stów uzyskała w  stolicy 1,42 proc. To  nieco 
mniej niż udział w  słuchalności na  rynku 
ogólnopolskim, który wynosi 2,21 proc., 
ale dwukrotnie więcej niż Radio Maryja miało 
w stolicy rok wcześniej. Wynik trzeciego w tym 
segmencie Radia PLUS Warszawa to 0,75 proc. 
Rok wcześniej rozgłośnia archidiecezjalna 
miała 1,51 proc. udziału wśród radiosłucha-
czy. Czwarte miejsce zajmuje Radio Warszawa. 
Stacja diecezji warszawsko-praskiej uzyskała 
udziały na poziomie 0,23 proc. Rok wcześniej 
było to 0,14 proc.

tg

zaproszenia

Festiwal Mozartowski
28 czerwca o godz. 20.00 w kościele semina-
ryjnym (ul. Krakowskie Przedmieście 52/54) 
będzie można usłyszeć Mszę c-moll Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta. Koncert odbędzie się 
w  ramach XX Jubileuszowego Festiwalu 
Mozartowskiego.

Spotkania z Biblią
28 czerwca, po Mszy św. o godz. 19.00 w koście-
le św. Kazimierza, przy Rynku Nowego 
Miasta, odbędzie się ostatnie już spotkanie 
z  cyklu „Spotkań z  Biblią na  Nowym Mie-
ście”. Tym razem poświęcone Łukaszowym 
przypowieściom.

Dziękujemy za pontyfikat
29 czerwca o godz. 19.00 w archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela na Starym Mieście zostanie 
odprawiona Msza św. dziękczynna za kolejny 
rok pontyfikatu Benedykta XVI. 

Gotowi do startu
10 lipca rozpocznie się w War-
szawie 22. Finał Międzynarodo-
wej Parafiady Dzieci i Młodzie-
ży. Na obiektach Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego i Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
spotkają  się najlepsi uczestnicy ze  wszyst-
kich programów z Polski i zza granicy – 2500 
młodych ludzi, którzy wygrali parafiadowe 
rozgrywki na poziomie lokalnym i regional-
nym. 11 lipca o godz. 13.00 w sanktuarium MB 
Nauczycielki Młodzieży, przy ul. Gwintowej 3, 
zostanie odprawiona Msza św. 
Ramy programu Finał Parafiady wyznacza 
triada stadion–teatr–świątynia, której celem 
jest wychowanie młodego pokolenia poprzez 
harmonijny rozwój fizyczny (stadion), psychicz-
ny i kulturalny (teatr) i duchowy (świątynia), 
natomiast konkretne wydarzenia programowe 
to liczne zawody, konkursy, prezentacje, warsz-
taty, koncerty i inne projekty. Uczestnicy Fina-
łów będą współzawodniczyć w 15 konkurencjach 
sportowych w trzech kategoriach wiekowych, 
a także przewidziany jest program sportowo- 
-integracyjny dla niepełnosprawnych.

Pomyśl o wakacjach
Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych 
zapraszają młodzież na rekolekcje do Sulejów-
ka (ul. Poprzeczna 1). Spotkanie rozpocznie się 
12 lipca o godz. 17.00, a zakończy 17 lipca o godz. 
14.00. Informacje i  zgłoszenia: mdpcanna@
wp.pl; gg 7479325; tel. 0 698-230-430. •

Długo oczekiwany kolejny tom „Miejsc świę-
tych w Polsce” Jana Korcza jest już na półkach 
księgarskich. To kolejna setka pasjonujących 
miejsc, obok których nie da się przejść obo-
jętnie.

B ogactwo polskich sank-
tuariów pańskich, ma-

ryjnych i świętych, bazylik 
mniejszych i  ciekawych 
obiektów z punktu widze-
nia sztuki i architektury 
trudno opisać w  jednej 
książce. Dlatego Jan Korcz 
wydaje już czwartą część 
monumentalnego prze-
wodnika po „Miejscach 
świętych w  Polsce”. 
Dzieło zostało wydane 
w Roku św. Jakuba, więc 
na  okładce znalazła 
jego postać. Wewnątrz 
zaś – po raz pierwszy 
całościowo opisane – 
jedyne w Polsce sank-
tuarium św. Jakuba 
w Jakubowie. To do niego 
schodzą się wszystkie szlaki świętego Jakuba 
z Polski, aby wejść na szlak europejski, podą-
żający do Santiago de Compostela.

Czytelnicy „Gościa Niedzielnego” mogą zna-
leźć w tym tomie także nasze, warszawskie 

miejsca: kościół Wszystkich Świętych na Grzy-
bowie i kościół Matki Bożej Pięknej Miłości 
na Tarchominie. Wyjeżdżających poza War-
szawę może z kolei zainteresować sanktuarium 
Matki Bożej Hallerowskiej w Mińsku Mazo-
wieckim. Bogata dokumentacja fotograficzna 

100 miejsc kultu zawiera nie tyl-
ko  zdjęcia obiektów, 
ale i różnych lokalnych 
uroczystości, np. proce-
sji Bożego Ciała. Opisy 
sanktuariów nie ogra-

niczają  się też tylko 
do historii, architektury 
i sztuki, ale opisują dzień 
dzisiejszy miejsc i plany 

na  przyszłość. Pod tym 
względem czwarty tom 
„Miejsc świętych w Polsce” 
jest najbardziej dojrzałym 

dziełem Jana Korcza. Ży-
czymy autorowi zdrowia 
i czekamy na kolejny tom.

Wśród czytelników, 
którzy 28 czerwca nadeślą 
na  adres redakcji e-mail 
z  hasłem „Miejsca święte” 
i swoimi danymi adresowy-

mi, rozlosujemy jeden egzemplarz albumu 
ufundowany przez wydawcę – Apostolicum 
(www.apostolicum.pl).

Krzysztof Przygoda

Wyniki katolickich rozgłośni w Warszawie

Kogo słuchamy?

IV tom albumu Jana Korcza

Miejsca święte
pod
patronatem
„Gościa”


