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Co najmniej 450 tys. zwiedzających 
spodziewa się każdego roku otwarta 
5 listopada wyjątkowa ekspozycja 
na Powiślu.

P o  dwóch latach od  rozpoczęcia budowy i  sześciu 
od powołania zespołu ds. centrum nauki, na Powiślu 

ruszyła największa w Polsce placówka edukacyjno-wysta-
wiennicza. Centrum Nauki Kopernik na 20 tys. metrów 
kwadratowych chce wyjaśniać młodym Polakom zjawiska 
rządzące wszechświatem: i to zarówno w mikro-, jak 
i makroskali – od trzęsienia ziemi do powstawania prądu. 
W grudniu zaplanowano otwarcie Teatru Robotycznego 
– sceny, na której aktorami będą roboty wielkości ludzi. 
W przyszłym roku zacznie działać nowoczesne planeta-
rium z ekranem w kształcie sfery, o średnicy 16 metrów.

Do Centrum Nauki Kopernik można dojechać auto-
busami: 118, 150, 506 (przystanek Biblioteka Uniwersy-
tecka) lub 102, 125, 162, 166, 174, 185 (przystanek Pomnik 
Syreny). Ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających 
od wtorku do soboty w godz. 9–18, w soboty i niedziele  
w godz. 10–19, tel. 22 596 41 00. tg

Proboszcz zawodowiec

U czą  się, jak konserwować za-
bytki i administrować dobrami 

doczesnymi w parafii, ale także, jak 
być „menedżerami zbawienia”. Mają 
zajęcia z  psychologii zarządzania 
i ustawy antymobbingowej. Kilku-
dziesięciu księży archidiecezji war-
szawskiej uczestniczy w  Studium 
Proboszczowskim prowadzonym 
na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym w  Warszawie. Studium ma 
przygotować księży do  podjęcia 
i pełnienia funkcji proboszcza, a jego 
ukończenie ma być warunkiem za-
liczenia do grona kandydatów. Za-
jęcia przeznaczone są dla wikariu-
szy, którzy mają za sobą co najmniej 
dziesięcioletni staż kapłański. W ra-
mach kursu zaplanowano 24 godziny 
wykładów. Wśród prowadzących są 
m.in. Agnieszka Chłoń-Domińczak 
i ks. dr hab. Andrzej Draguła.

Tomasz Gołąb
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D o wyborów 
samorządowych 

zostało zaledwie 
kilka dni. 21 listopada 
każdy z nas wybierze 
radnego dzielnicy, 
miasta, przedstawiciela 
w sejmiku wojewódzkim, 
a także prezydenta 
Warszawy. Ale kogo 
wybrać? Dziś 
przedstawiamy sylwetki 
jedenastu kandydatów 
na włodarza miasta. 
Każdemu zadaliśmy 
sześć tych samych pytań: 
o wizję Warszawy pod 
koniec ich prezydentury, 
największą bolączkę 
miasta dziś, stosunek 
do wątpliwych moralnie 
imprez ulicznych 
i perspektywę 
rozbudowy buspasów. 
Niektórzy uchylili się 
od odpowiedzi. Dlaczego?

Centrum Nauki Kopernik

Rewolucja nad Wisłą
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Na razie udostępniono 350 eksponatów.  
Można tu eksperymentować, doświadczać,  

a czasem też… przestraszyć się

Archidiecezja. Ukończenie kursu ma być warunkiem nominacji proboszczowskiej. Na zdjęciu 
proboszczowie, którzy objęli parafie w czerwcu br.
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Odzyskano zabytkowe obrazy
Przestępczość. Funkcjonariu-
sze z Wołomina na jednej z posesji 
powiatu wołomińskiego zabezpie-
czyli ponad 100 różnego rodzaju 
zabytkowych przedmiotów kultu 
religijnego, m.in. płótna przed-
stawiające wizerunki świętych, 
figurki, krzyżyki i książki. Kry-
minalnym i policjantom Wydzia-
łu Dochodzeniowo-Śledczego 
wołomińskiej Komendy pomaga-
li również funkcjonariusze 
z Krajowego Zespołu do 
walki  z  prze-
stępczością 
przeciwko 

Dziedzictwu Narodowemu Biura 
Kryminalnego KGP i  Komendy 
Stołecznej Policji oraz biegły histo-
ryk sztuki. Wśród zabezpieczo-
nych zbiorów policjanci odkryli 
13 obrazów z widocznymi śladami 
po wycięciach z ram, wpisanych do 
rejestru zabytków pochodzących 
z przełomu XVII i XVIII w. Obra-
zy zostały najprawdopodobniej 
skradzione z  Domu Zakonnego 

w Pińczowie. gr

Policjanci wspólnie z biegłymi historykami sztuki  
sprawdzają pochodzenie znalezionych zabytków
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Zmarli kapłani
Odeszli. W  niedzielę 31 paź-
dziernika po długich cierpie-
niach zmarł w  wieku 72 lat ks. 
Józef Malec, kapłan archidiecezji 
warszawskiej, były duszpasterz 
wśród Słowaków w  Stanach 
Zjednoczonych. W kapłaństwie 
przeżył 41 lat. Został pochowa-
ny w  Rzepiskach k. Bukowiny 
Tatrzańskiej. 3 listopada, po dłu-

giej chorobie zmarł w wieku 41 lat 
(14 lat w kapłaństwie) ks. Paweł 
Cymerman, wikariusz parafii 
Narodzenia NMP w Warszawie, 
w diecezji warszawsko-praskiej. 
Uroczystościom pogrzebowym 
w kościele Przemienienia Pańskie-
go w Tłuszczu przewodniczył bp 
Stanisław Kędziora.

tg

Kultura. Od 4 do 7 listopada 
odbył się 2. Przegląd Filmów 
Wartościowych „Prześwit”. Orga-
nizatorami przeglądu są Instytut 
Wiedzy o Kulturze UKSW, Insty-
tut Jana Pawła II i  Kino „Świt”. 
Przegląd poprzedziła konferencja 
naukowa „Od kultury wizualnej 
do teologii wizualnej”. Podczas 
przeglądu można było zobaczyć 
uznane dzieła filmowe, takie jak 
„Ewangelia według Mateusza” 
Piera Paolo Pasoliniego, „Misja” 
Rolana Joffé czy „Prosta historia” 

Davida Lyncha i „Sophie Scholl – 
ostatnie dni” Marka Rothemun-
da. Z filmów najnowszych w pro-
gramie znalazły się nagrodzony 
Srebrnymi Lwami na ostatnim 
festiwalu filmowym w  Gdyni 
przejmujący „Chrzest” Marcina 
Wrony oraz „Trzy minuty” Macie-
ja Ślesickiego. Celem imprezy była 
promocja ambitnego kina oraz 
edukacja filmowa, dlatego poka-
zom filmów towarzyszyły krótkie 
prelekcje i spotkania z krytykami 
filmowymi.  gr/KaI

Przegląd Filmów Wartościowych 216. rocznica rzezi na Pradze
Historia. 216 lat temu wojska 
rosyjskie pod dowództwem Alek-
sandra Wasiljewicza Suworowa 
w kilka godzin wymordowały ok. 
20 tys. bezbronnych mieszkańców 
Pragi. W intencji ofiar Rzezi Pragi 
4 listopada modlono się w kate-
drze św. Michała Archanioła i św. 
Floriana Męczennika. – Chcemy 
poprzez naszą obecność i naszą 
modlitwę wyrazić szacunek dla 
bohaterów, współczucie dla ofiar, 
podziw dla heroizmu tylu Pola-
ków, którzy oddawali swoje siły, 

swoje prace oraz życie dla dobra, 
którym była dla nich Ojczyzna – 
mówił w homilii ks. prałat Marek 
Solarczyk, proboszcz parafii kate-
dralnej, podkreślając ponadcza-
sowy wymiar ofiary. Po Mszy 
św. procesja z udziałem ducho-
wieństwa katolickiego i prawo-
sławnego, władz samorządowych, 
harcerzy i  licznie zebranych 
mieszkańców dzielnicy przeszła 
pod Krzyż Ofiar Rzezi Pragi, 
gdzie złożono wieńce. 

tg/KaI

Rzuciła się w ramiona Boga

Wspomnienie. Kilkaset osób 
uczestniczyło we Mszy św. pogrze-
bowej Moniki Brzozy, założycielki 
portalu Jezus.waw.pl, niestrudzo-
nej ewangelizatorki Warszawy 
i uczestniczki ruchów charyzma-
tycznych, który odbył się 4 listo-
pada w kościele św. Jakuba przy 
pl. Narutowicza. Jej zmaganie 
z chorobą nowotworową i ufność 
w miłosierdzie Boże były ogrom-
nym świadectwem wiary. Prośba 
o modlitwę w jej intencji obiegła 
fora internetowe, wspólnoty w Pol-
sce i za granicą, a fakt wybudzenia 
ze śpiączki i odzyskanie zdrowia 
lekarze określali jako cud. Po mie-
siącach rekonwalescencji Monika 
brała udział w działaniach Szkoły 
Nowej Ewangelizacji. Wierzyła, 
że Bóg pozwolił jej żyć, by mogła 
świadczyć o jego miłości. – Monika 
potrafiła wokół akcji zjednoczyć 

większość warszawskich ruchów 
i  wspólnot katolickich. Dzięki 
niej udało się zorganizować akcję 
ewangelizacji warszawskich uczel-
ni, ewangelizacji na juwenaliach, 
na ulicach Starówki i  w  innych 
miejscach, a  także spotkania 
modlitewne, koncerty, kongresy, 
warsztaty, kursy modlitewne – 
wspomina były prezes Soli Deo 
Zbigniew Kaliszuk. Zmarła 29 
października, w wieku 37 lat.

tg

Uczestnicy Mszy pogrzebowej przyszli ubrani na biało.  
Tego życzyła sobie Monika
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Zanim wybierzesz

Komu stery w stolicy?
Doświadczeni 
samorządowcy 
i debiutanci, 
wieczni kandydaci 
na prezydentów 
i bezrobotny 
starają się o fotel 
prezydenta stolicy 
w zbliżających się 
wyborach.

J edenaście osób chciałoby zostać 
prezydentem Warszawy na naj-
bliższe cztery lata. Przedwybor-

cze sondaże największe szanse dają 
dotychczasowej prezydent Hannie 
Gronkiewicz-Waltz (PO), startują-
cej pod hasłem „Zmiany na lepsze 
c.d.n.”. 58-letnia pani prezydent 
stolicą zarządza od 2006 r. Wcze-
śniej pracowała na Uniwersytecie 
Warszawskim i na Wydziale Prawa 
Kanonicznego Akademii Teologii 
Katolickiej. Była członkiem założy-
cielem NSZZ „Solidarność”. Przez 
dziewięć lat prezesowała NBP, 
w kolejnych latach była wicepreze-
sem EBOR, a następnie posłanką. 
Ma męża, córkę Dominikę i troje 
wnucząt. 

Jej najpoważniejszym konku-
rentem jest architekt i publicysta 
Czesław Bielecki (62 l.), niezwiązany 
z żadną partią, ale rekomendowany 
przez PiS. Był działaczem opozycji, 
redaktorem opozycyjnych czaso-
pism, doradcą prezydenta Lecha 
Wałęsy, działaczem Ruchu Stu 
i posłem z listy AWS. Został odzna-
czony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Jest ini-
cjatorem utworzenia w Warszawie 
SocLandu (Muzeum Pamięci Ko-
munizmu). Mieszka pod Warszawą 
ze swoją partnerką, scenarzystką 
Iloną Łepkowską.

Liderów w  sondażach goni 
Wojciech Olejniczak (36 l.), były 
minister rolnictwa, obecnie poseł 
Parlamentu Europejskiego z ra-
mienia SLD. Ma żonę Annę i dwoje 
dzieci. Amatorsko gra w piłkę noż-
ną. Kibicuje drużynie ze swojego 

rodzinnego miasta: Pelikanowi 
Łowicz.

Janusz Korwin-Mikke (62 l.) 
czterokrotnie próbował zostać pre-
zydentem Polski i raz – Warszawy. 
Teraz o stolicę walczy powtórnie, 
jako kandydat partii Wolność 
i  Praworządność. Z  wykształce-
nia filozof, z zamiłowania polityk 
i publicysta, z przekonania monar-
chista. Był członkiem Stronnictwa 
Demokratycznego, a następnie za-
łożył Ruch Polityki Realnej (później 
przekształcony w UPR). W 1991 r. 
został posłem. Mistrz brydża i sza-
chów. Z żoną Małgorzatą ma sze-
ścioro dzieci.

Po raz trzeci o prezydenturę 
w  Warszawie będzie  się ubiegał 
Waldemar Fydrych (57 l.), pisarz, 
artysta, założyciel Pomarańczowej 

Alternatywy. Startuje z listy Komi-
tetu Wyborczego Gamonie i Kra-
snoludki. W 2006 r. po pierwszej 
turze wyborów ogłosił, że swój głos 
przekaże temu, kto pierwszy założy 
czapkę krasnoludka.

„Przy remontach ulic i chodni-
ków nie są ważne poglądy politycz-
ne, a kompetencje” – uważa Romu-
ald Szeremietiew (65 l.), kandydat 
niezależny. Do 1970 r. był członkiem 
Stronnictwa Demokratycznego, 
a do 1976 r. PAX. Następnie działał 
w  organizacjach opozycyjnych. 
Dwukrotnie był wiceministrem 
obrony. Był jednym z  założycie-
li Ruchu dla Rzeczypospolitej. 
W 1997 r. został posłem z ramienia 
AWS. Od 2008 r. wykłada na KUL-u. 

40-letnia warszawianka Danuta 
Bodzek jest kandydatką PSL. Ukoń-

czyła SGGW oraz podyplomowe 
studia prawa na UW i Master of Bu-
siness Administration na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Jest członkiem 
zarządu i dyrektorem ds. pracow-
niczych Przewozów Regionalnych. 
Przez dziesięć lat pracowała jako 
inspektor NIK. Teraz kończy studia 
doktoranckie na SGGW. 

Trzecia kobieta startująca 
do ratusza – radna Warszawy Ka-
tarzyna Munio (39 l.), reprezentuje 
koalicję Wspólnota Samorządowa. 
Studiowała psychologię reklamy 
i  marketingu. Redaguje „Gazetę 
Domową”, prowadzi Obywatelskie 
Biuro Porad. Jest współzałożycielką 
Instytutu Marketingu i Reklamy. 
W 2009 r. wystąpiła z PO i została 
członkiem Stronnictwa Demokra-
tycznego. Ma męża i dwoje dzieci.

Bezrobotny, ale z pomysłami – 
o fotel prezydenta stolicy walczy też 
Cezary Stachoń (35 l.), działacz par-
tii Lepsza Polska. Absolwent zarzą-
dzania na Politechnice Warszaw-
skiej, z zawodu jest handlowcem. 

Miłośnik rosyjskiej kultury 
Piotr Skulski (47 l.) to kandydat Ko-
mitetu Wyborczego Polska Patrio-
tyczna. Jest prezesem Europejskiej 
Agencji Reklamowej, organizują-
cej koncerty rosyjskich artystów, 
w tym Chóru Alexandrowa i zespo-
łu Bieriozka. Organizował również 
targi i wystawy. Od 2007 r. jest wice-
prezesem fundacji Wspieram. Ma 
żonę i jedną córkę.

Piotr Strzembosz (47 l.), syn 
Adama Strzembosza, pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego, krewny 
Teresy Strzembosz, zmarłej w opi-
nii świętości działaczki społecznej, 
kandyduje z ramienia Prawicy Rze-
czypospolitej i Unii Polityki Real-
nej. Jest absolwentem politologii 
na UKSW. Pracował jako robotnik 
i kierowca. Od 2006 r. zasiada w sej-
miku mazowieckim. Jest członkiem 
komisji rewizyjnej Transparency 
International – organizacji wal-
czącej z korupcją. Ma żonę i dwoje 
dzieci. jjw

Na str. IV–V przedstawiamy pomysły 
kandydatów na ich prezydenturę 
w Warszawie
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W najbliższych wyborach zdecydujemy o tym, kto będzie rządził 
Warszawą przez kolejne cztery lata



IV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

14
 li

st
op

ad
a 

20
10

Gość warszawski

Wybory. Miasto moje, a w nim…
Co planuje przyszły 
prezydent Warszawy? 
Jedenastu kandydatom 
zadaliśmy po sześć pytań.  
Oto odpowiedzi.

1. Co  jest  problemem numer jeden 
w Warszawie? 

2. Czy w stolicy powinien stanąć pomnik ofiar 
katastrofy smoleńskiej?

3. Czy  buspasów powinno być więcej 
czy mniej?

4. Czy prezydent Warszawy powinien zakazać 
w przyszłości imprez wątpliwych moralnie?

5. Czy  stolica powinna zostać odłączona 
od województwa mazowieckiego? 

6. Jaką Warszawę zastaniemy w 2014 r., po za-
kończeniu Pani/Pana prezydentury?

1. brak zaufania do instytucji publicznych 
i niewystarczające zainteresowanie tychże 
instytucji życiem obywateli. Należy dać 
większe uprawnienia dzielnicom.
2. Jeżeli jest wystarczające poparcie społeczne, 
to tak.
3. Więcej.
4. Trzeba zdefiniować, jakie są to imprezy 
wątpliwe moralnie.
5. Nie – województwo i stolica wiele by straciły.
6. Weselszą i bardziej kompetentną.

1. Trzeba szukać nowych możliwości 
finansowania inwestycji miejskich.
2. Jeśli tak zdecydują mieszkańcy, 
ale z pewnością nie na Krakowskim 
Przedmieściu.
3. buspasy i trambuspasy to uprzywilejowanie 
transportu publicznego, z którego codziennie 
korzysta 70 proc. warszawiaków. 
4. urzędnik, choć może nie zgadzać się 
z konkretnymi poglądami, czy też formą 
ich prezentowania, nie ma możliwości zakazać 
manifestacji, o ile spełnia ona wymogi 
formalne.
5. mazowsze bez Warszawy mogłoby stracić 
na podziale środków unijnych.
6. stolica za cztery lata to miasto bardziej 
przyjazne, estetyczne, dostępne i innowacyjne. 

1. lewicowe nastawienie władz miasta. reszta 
jest tylko konsekwencją.
2.Tak. Tuż przy okęciu, skąd wylecieli, 
najlepiej na rogu ul. 17 stycznia (daty zajęcia 
Warszawy przez armię czerwoną), którą przy 
okazji można przemianować na al. lecha 
Kaczyńskiego
3. zlikwidować natychmiast wszystkie. 
4. Nie rozumiem? Jeśli chodzi o sex-imprezy, 
to miejsce na sprawy płci jest w domach 
prywatnych. 
5. Nie. Powołać jeszcze jeden urząd z czeredą 
wiecznie głodnych urzędników?!
6. mam nadzieję, że wyglądającą jak atlanta 
w usa – tylko znacznie lepiej. z działającą 
komunikacją i własnością gruntów w rękach 
prywatnych.

Waldemar Fydrych
kandydat KW Gamonie  
i Krasnoludki,  
hasło: „Najpierw miłość 
– potem jedna stacja 
metra więcej”

Hanna 
Gronkiewicz-Waltz
kandydatka Po,  
hasło: „zmiany na lepsze 
c.D.N.” 

Janusz  
Korwin-Mikke
kandydat Wolności  
i Praworządności,  
hasło: „JKm czy HGW”

1. brak zintegrowanego systemu 
transportowego i zrównoważonego rozwoju. 
Każda dzielnica musi mieć szansę rozwijać się 
jak centrum.
2. Tak. o jego miejscu powinni zdecydować 
uznani architekci i urbaniści.
3. Należy maksymalnie wykorzystać 
już istniejące, ale nie planować nowych. 
buspasy i trambuspasy tylko w godzinach 
największego natężenia ruchu oraz na torach 
tramwajowych.
4. Należy unikać imprez godzących 
w czyjekolwiek uczucia
5. Warszawa nie może istnieć bez mazowsza, 
a mazowsze bez Warszawy. Takie rozwiązanie 
doprowadziłoby do zwiększenia tzw. 
janosikowego.
6. miasto zintegrowane.

Danuta Bodzek
kandydatka Psl, 
hasło: „człowiek  
jest najważniejszy”

1. brak wizji i dialogu społecznego. 
Dokończenie obwodnicy śródmiejskiej do 2012 
r.
2. W sąsiedztwie pałacu prezydenckiego 
zaproponowałem 5-metrowy monument 
z czarnego granitu.
3. Powinny powstawać trambuspasy. To dużo 
skuteczniejsze wykorzystanie przestrzeni ulicy.
4. Niezgodnych z konstytucją.
5. To pytanie do posłów, ministra finansów, 
osób odpowiedzialnych za absorbcję funduszy 
unijnych.
6. z dokończoną obwodnicą śródmiejską, 
zintegrowanym transportem publicznym. 
bardziej przyjazną i dostępną także dla osób 
niepełnosprawnych i starszych.

Czesław Bielecki
kandydat Pis, 
hasło: „Niech wygra 
Warszawa”
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Wybory. Miasto moje, a w nim…

1. Korki. Trzeba szybko zrealizować obwodnicę 
Śródmiejską i duży parking P+r w zachodniej 
części Warszawy.
2. Trudno rozstrzygać, dopóki społeczeństwo 
jest podzielone.
3. buspasy to właściwy kierunek zmian.
4. Tolerancja – owszem, promocja imprez 
„wątpliwych moralnie” – już niekoniecznie.
5. Potrzebne są mądre decyzje rozwiązujące 
podstawowe problemy, a nie zmiany 
organizacyjne czy roszady personalne.
6. bez korków, z uregulowanym stanem 
prawnym gruntów.

1. zadłużenie miasta. Potrzeba radykalnej 
zmiany funkcjonowania ratusza i przeglądu 
kadr pod względem kompetencji.
2. Godne upamiętnienie jest konieczne, a jego 
lokalizacja i forma musi być poprzedzona 
konsultacjami.
3. Powinny powstawać tam, gdzie 
są konieczne.
4. Jako prezydent nie zezwoliłbym na tzw. 
marsze równości, bicie seksualnych rekordów 
świata itp. Władze miasta stoją na straży także 
ładu moralnego.
5. zdecydowanie tak
6. chciałbym, by było to miasto bliższe jego 
mieszkańcom, by czuli się współgospodarzami.

1. Juliusz słowacki nazywał Warszawę „sercem 
europy”. To przesłanie powinno określać wizję 
miasta.
2. Tak. Jestem jednym z sygnatariuszy apelu 
o postawienie takiego pomnika.
3. Nie powinno być konkurencji między 
autobusami i samochodami. Trzeba stworzyć 
zintegrowany system komunikacji miejskiej 
i rozwiązać problemy dojazdów z radomia 
i łodzi. 
4. Tak.
5. sama Warszawa – nie.
6. zrobimy pierwszy i zasadniczy krok 
w kierunku Warszawy – serca europy.

Cezary Stachoń
kandydat lepszej Polski, 
hasło: „lepsza Warszawa, 
lepsza Polska” 

Piotr Strzembosz
kandydat Prawicy 
rzeczypospolitej- 
-uPr, hasło: „rodzina, 
inwestycje, bezpieczna 
przyszłość”

Romuald 
Szeremietiew
kandydat niezależny, 
hasło: „Warszawa,  
serce europy”

1. zła infrastruktura drogowa. zobowiązuję się 
wybudować w ciągu pierwszych 100 dni 
urzędowania 20 nowych przedszkoli i żłobków 
w systemie modułowym
2. Jestem za budową pomnika spokojnego 
w treści i formie, nie wywołującego konfliktu 
społecznego. Dopuszczam także lokalizację 
monumentu na Trakcie Królewskim.
3. Warszawskie buspasy przez większość 
dnia są puste. chcę otworzyć je dla pełnych 
samochodów, w tym aut z przynajmniej 
dwójką dzieci jadących do szkoły, a także dla 
rowerów i motocykli. 
4. brak odpowiedzi
5. brak odpowiedzi
6. brak odpowiedzi

Katarzyna Munio
kandydatka 
Warszawskiej 
Wspólnoty 
samorządowej,  
hasło: „odebrać 
Warszawę partiom”

1. brak stabilizacji, przewidywalności, trwałych 
planów oraz ich realizacji.
2. brak odpowiedzi.
3. Już wystarczy, ale powinny obowiązywać 
tylko w godzinach szczytu.
4. mamy wolność słowa i myśli. Prezydent 
miasta nie jest głównie od zakazów, 
a od słuchania mieszkańców miasta 
i od pomocy w rozwiązywaniu problemów.
5. brak odpowiedzi.
6. chcę być tym prezydentem o którym 
powiedzą: „zaplanował, obiecał, dotrzymał 
słowa”. Jestem praktykiem i profesjonalistą, 
a nie politykiem i nie urzędnikiem. będę 
szybko rozwiązywał problemy.

Piotr Skulski
kandydat Polski 
Patriotycznej,  
hasło:  
„Każdy warszawiak  
na swoim”

1. Potrzeba więcej parkingów P+r oraz linii 
tramwajowej na Gocław, białołękę, Wilanów 
oraz linii łączącej Jelonki z bemowem. 
zdecydowanie sprzeciwiam się zaplanowanej 
podwyżce cen biletów.
2. Godny pomnik odsłonięto na cmentarzu 
powązkowskim.
3. Jestem zwolennikiem rozwoju komunikacji 
publicznej, dlatego popieram tworzenie 
buspasów
4. Każda demonstracja zgłoszona zgodnie 
z prawem powinna móc się odbyć.
5. To rozwiązanie niekorzystne dla pozostałej 
części mazowsza, ale również dla Warszawy. 
Proponuję natomiast zawieszenie pobierania 
tzw. janosikowego do czasu euro 2012.
6. Warszawę przyjazną dla mieszkańców, 
gdzie dojazdy do pracy nie oznaczają 
stresu, a sama praca spełnia aspiracje 
większości warszawiaków. Gdzie mieszkania 
nie są dobrem luksusowym.

Wojciech Olejniczak
kandydat slD,  
hasło: „miasto 
przyszłości, bądźmy 
dumni z Warszawy”
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Studenci stłoczeni 
jak sardynki w jednej 
z największych 
auli Uniwersytetu 
Warszawskiego? 
To musi być 
„Laboratorium 
miłości”.

M am trzy dni, czy  tydzień? 
– upewniał  się ks.  Marek 

Dziewiecki, poproszony przez stu-
dentów o zwięzłą definicję miło-
ści. Ale wystarczyły mu zaledwie 
dwie godziny, by żaków z ośmiu 
warszawskich uczelni oczarować 
wizją pięknego, narzeczeńskiego 
i  małżeńskiego uczucia. – Męż-
czyźni, bądźcie mocarzami i sej-
fami dla swoich kobiet. Kobiety, 
bądźcie Bożymi królewnami: sta-
wiajcie sobie wymagania i dbaj-
cie o siebie, jak o skarb. Jesteście 
oczkiem w głowie Boga – mówił 
duchowny, wzbudzając na prze-
mian brawa i  salw y 
śmiechu.

Miłość przyciąga
Konferencja „Miłość: 

od uczucia do postawy” 
nie  po  raz pierwszy 
ściągnęła do  auli starej 
biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego tłumy 

młodych ludzi, którzy chcieli słu-
chać, dlaczego miłość jest większa 
od zakochania, uczuć, współżycia 
seksualnego, akceptacji, przezna-
czenia czy tolerancji. Konferencja 
odbyła się 26 października w ra-
mach corocznego cyklu ASK Soli 
Deo pt. „Laboratorium miłości”. 
Ks. Dziewiecki zachęcał studen-
tów do  wybierania optymalnej 
drogi życia, jaką daje największa, 
czysta miłość i zaskakująca radość 
z pragnienia dobra dla drugiej oso-
by. Mówił także o powodach, dla 
których określonej relacji trzeba 
powiedzieć „nie” i dlaczego ślub 
kościelny jest najlepszą gwarancją 
szczęścia i przypieczętowaniem 
ludzkiej miłości.

Soli Deo działa na ośmiu war-
szawskich uczelniach od ponad 20 
lat. W ostatnich latach spotkania 
organizowane przez stowarzy-
szenie każdorazowo przyciągają 
tłumy młodzieży. Wśród tema-
tów podejmowanych podczas 
poprzednich cyklów były: dora-
stanie do miłości i małżeństwa, 

naucza nie Kościoła 
w kwestii seksualności 
i  antykoncepcji, obec-
ność wartości w  sferze 
publicznej. Gośćmi stu-
dentów z  Soli Deo byli 
m.in. cenieni duchowni: 
ks.  dr  Piotr Pawlukie-
wicz, o. Jan Góra, znani 
publicyści i  politycy: 

Tomasz Terlikowski, Bronisław 
Wildstein, Marek Jurek, a także 
gwiazdy telewizji i sportu, które 
dzieliły się swoim świadectwem 
życia w oparciu o Ewangelię.

Mottem tegorocznego cy-
klu są  słowa ks.  Karola Woj-
tyły: „Nie  żyje się, nie  kocha 
się, nie  umiera  się – na  próbę”.  
22 października w tej konwencji 
ze studentami spotkali się Kata-
rzyna i Mariusz Marcinkowscy, 
autorzy portalu www.za–kocha-
nie.pl. Wygłosili konferencję pt. 
„Kobieta i mężczyzna – dwa świa-
ty, jedna miłość”, podczas której 
przez anegdoty i  świadectwa 
starali  się opowiedzieć, jak żyć 
we dwoje, by przeżywać na ziemi 
nieustanny raj: jak wspierać uko-
chaną osobę, aby czuła, że jest cen-
trum naszego świata, jak mówić 
jej o tym, w czym nas nie rozumie 
i nie wspiera, i jak się komuniko-
wać, aby rozmowy o problemach 
nie  były wzajemnymi oskarże-
niami, lecz radosnym rozwojem 
we dwoje. Gościem tegorocznego 
cyklu był także Tomasz Zubile-
wicz, który opowiadał o warun-
kach, jakie musi spełnić związek 
kobiety i mężczyzny, by sprostać 
w y maganiom współczesnej 
rzeczywistości. 5 października 
Krzysztof i Bogna Tomczykowie 
wraz z dziećmi podzielili się spo-
sobami na wychodzenie z małżeń-
skich kryzysów.

Zajrzyj do netu

9 listopada w Auditorium Ma-
ximum zaplanowano spotkanie 
studentów z  ks.  Piotrem Pawlu-
kiewiczem. Temat: „Zakochani 
bez pamięci, czyli jak nie wpaść 
w  emocjonalną pułapkę”. Znany 
duszpasterz miał opowiadać o tym, 
czy można się uzależnić emocjonal-
nie od drugiej osoby, jak zachować 
zdrowy rozsądek w relacjach i po-
dejmować świadome i mądre decy-
zje, co to znaczy wolność w miłości 
oraz w jaki sposób tworzyć harmo-
nijny związek, nie tracąc swojej nie-
powtarzalności i zmieniając się dla 
drugiej osoby?

16 listopada o godz. 20 w auli 
w  Starym BUW przy Krakow-
skim Przedmieściu 26/28 wystąpi 
dr Szymon Grzelak, ostatni pre-
legent jesiennego cyklu. Podczas 
konferencji pt. „Jak daleko padnie 
jabłko od jabłoni? Decyzja należy 
do Ciebie” będzie próbował zna-
leźć wpływ wzorców wpojonych 
przez pokolenie rodziców na do-
rosłe życie i wychowanie dzieci.

Na  stronie www.solideo.pl, 
w  dziele multimedia sukcesyw-
nie uzupełniane są nagrania MP3 
z poprzednich spotkań i cykli or-
ganizowanych przez stowarzy-
szenie. Niektóre prelekcje, m.in. 
ks. Marka Dziewieckiego, można 
znaleźć też na  kanale Soli Deo 
w YouTube. gr

Rekordy frekwencji na spotkaniach Soli Deo

Gdybym mówił językami aniołów…

Studenci 
warszawskich 
uczelni 
najwyraźniej 
polubili 
konferencje 
organizowane 
przez Soli Deo
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■ R e K l A M A ■

Rozmowa 
z Elżbietą Ruman, 
dziennikarką, 
teologiem, autorką 
książki „Dotyk nieba”. 

Agata Puścikowska: Trzeba wie-
rzyć w cuda?
Elżbieta Ruman: – Nie  da  się 
nie wierzyć. One po prostu są czę-
ścią naszej rzeczywistości, choć my 
uparcie staramy się ich nie zauwa-
żać lub też próbujemy na  siłę 
wymyślać racjonalne wytłumacze-
nie tego, czego racjonalnie wytłu-
maczyć się nie da. Mam nadzieję, 
że zbiór moich reportaży – zwy-
kłych i prostych, a jednocześnie 
dotykających wielkiej tajemnicy 
– pozwoli uwierzyć w cuda tym, 
którzy ich w swoim życiu (jeszcze) 
nie doświadczyli.

Jak długo powstawała Twoja 
książka?

– Historie, które zebrałam, 
poznawałam przez pięć lat pracy. 
Robiłam reportaże dla telewizji, 
jeździłam po całym kraju i poza 
nim. Poznawałam wyjątkowych 
ludzi, którzy w przedziwny sposób 
doświadczali obecności i działania 
w  ich  życiu świętych, błogosła-

wionych, sług Bożych. Te historie 
spisałam, więc można powiedzieć, 
że książka powstała niejako przy 
okazji. Spisałam, ponieważ chcia-
łam, żeby nie zginęły, nie zostały 
zapomniane. 

Czy  historie, które poznałaś, 
w jakiś sposób odmieniły Ciebie?

– Z  pewnością nie  zapomnę 
o poznanych ludziach. A święci, 
którzy im pomogli, stali się ważni 
i dla mnie. Tak naprawdę zawsze 
fascynował mnie  wpływ świętych 
na nasze życie. Od zawsze chyba 
tropiłam ich obecność we współ-
czesnym świecie, wśród zwykłych 
ludzi. Na  pozór – nie  widać ich, 
nie słychać. A okazuje się, że bar-
dzo często ingerują pozytywnie 
w życie ludzi. Co więcej – wokół 
osób, które miały kontakt ze świę-
tymi, również wiele dobrego się 

dzieje i  zmienia. Środowisko, 
otoczenie, wręcz całe miasteczka, 
w jakiś sposób stają się pozytywnie 
naznaczone. To nic innego jak ob-
cowanie świętych. Każda z pozna-
nych i opisanych historii wywarła 
na mnie wielkie wrażenie.

Która w sposób szczególny?
– Chyba moim ulubionym 

reportażem jest  historia o  Da-
nielu, który doświadczył wręcz 
namacalnej pomocy Urszuli Ledó-
chowskiej, wtedy jeszcze błogosła-
wionej. Gdy miał 16 lat, mieszkał 
podczas wakacji w  domu sióstr 
urszulanek. Z  nudów, a  także 
aby pomóc siostrom, kosił trawę. 
Trawa była mokra i z powodu nie-
szczelności kabla  doszło do zwar-
cia przewodów. Daniel został po-
rażony prądem o ogromnej mocy 
– powstał tzw. łuk elektryczny, 
który zabija człowieka w 0,14 se-
kundy. Daniel zdawał sobie spra-
wę, że  umiera. Nagle podbiegła 
do niego urszulanka i odciągnęła 
go za nogi w bezpieczne miejsce. 
Chłopak stracił przytomność, 
ocknął się w szpitalu. Opowiadał 
o tym, jak został ocalony, dzięko-
wał zakonnicom za pomoc. Tylko 
że… żadna z sióstr nie była w po-
bliżu. A gdyby nawet próbowała 
mu pomóc – nie byłaby w stanie 
– zginęłaby porażona prądem. Gdy 

po pewnym czasie Daniel zobaczył 
zdjęcie Urszuli Ledóchowskiej, 
wiedział już, kto mu pomógł… Był 
świadkiem w procesie kanoniza-
cyjnym zakonnicy. 

W książce opisujesz też cuda, 
które dokonały się jeszcze za ży-
cia Jana Pawła II…

– Tak. Opisałam m.in. zupełnie 
niezwykłą i wzruszającą historię 
dziesięcioletniej Pauliny, chorej 
na nowotwór złośliwy kości. Dziec-
ko było leczone przez dwa lata bez-
skutecznie. Lekarze nie potrafili 
jej pomóc i wyznaczyli termin am-
putacji nogi. Znajomy ksiądz jed-
nak zaproponował dziewczynce, 
żeby napisała list do Jana Pawła II 
z prośbą o modlitwę. Dziecko tak 
zrobiło. List dotarł do papieża pod 
koniec 2004 r. W grudniu do Pau-
liny przyszła odpowiedź z  Wa-
tykanu. Jan Paweł II zapewniał 
o modlitwie, przysłał jej też róża-
niec, na którym miała się modlić. 
Dziewczynka modliła się, a jed-
nocześnie  szykowała do operacji. 
Po miesiącu, gdy pojechała na koń-
cowe badania, tuż przed amputacją 
okazało się, że… komórki rakowe 
zupełnie zniknęły. •

Konkurs  
dla Czytelników 
Pomiędzy czytelników, którzy 
poprawnie odpowiedzą 
na pytanie, w którym roku 
odbyła się kanonizacja 
św. urszuli ledóchowskiej, 
rozlosujemy trzy książki 
elżbiety ruman pt. „Dotyk 
nieba. Współczesne cuda 
za wstawiennictwem 
świętych” wraz z podpisem 
autorki. Książki ufundowały 
wyd. Fronda oraz aa. 
Na odpowiedzi czekamy  
do 21 listopada. adres 
mailowy: warszawa@
goscniedzielny.pl.

Nowa książka o obcowaniu świętych i ich ingerencji w nasze życie

Zauważ cuda

Elżbieta Ruman spisała 
historie ludzi, którzy 
doświadczyli w swoim życiu 
ingerencji nieba
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Joga, tarot – dlaczego 
niebezpieczne?
Serwis internetowy Duchowy.pl 
zaprasza 16 listopada o  godz. 
17.30 do Centrum Konferencyjne-
go WILCZA, przy ul. Wilczej 9, 
na spotkanie z Robertem Tekie-
lim nt. współczesnych zagrożeń 
duchowych. Wstęp wolny. Zgłosze-
nia na spotkanie prosimy wysyłać 
na adres: redakcja@duchowy.pl.

Liderzy biznesu
Instytut Analiz i Edukacji Profe-
sjonalnej „Przyszłość” zaprasza 
aktywnych społecznie studen-
tów na szkolenia „Liderzy bizne-
su”. Odbędą  się one w  Centrum 
Opatrzności Bożej w Wilanowie 
w terminach: 19–20 listopada, 
3–4 grudnia i 17–18 grudnia. 
Koszt udziału 50 zł. Więcej infor-
macji oraz formularze zgłosze-
niowe na stronie www.instytut-
przyszlosc.pl.

Koncert 
Antoniny 
Krzysztoń

21 listopada w Cen-
trum Kultury „Dobre Miejsce”, przy 
ul. Dewajtis 3, wystąpi o godz. 18.00 
Antonina Krzysztoń. Bilety w cenie 
40 zł, w przedsprzedaży 35 zł. 

Warsztaty 
tańca 
modlitewnego

20 listopada o  godz. 11 w  sali
św. Faustyny, przy kościele 
św. Jakuba (pl. Narutowicza), roz-
poczną się warsztaty tańca modli-
tewnego. Temat: „Zatańczyć Królo-
wi”. Warsztaty są bezpłatne. •

zapowiedzi
IV Ogólnopolskie Warsztaty Gospel

Energetyczny 
śpiew

Ta muzyka w radosny 
sposób łączy ludzi 
różnych pokoleń, 
a jednocześnie 
propaguje przesłanie 
chrześcijańskie.

L udzie pisali: „Że też człowiek 
nie pęka od takiej ilości wra-
żeń, uczuć, emocji, muzyki, 

świetnej zabawy, nagromadzenia 
tylu pozytywnie zakręconych, 
ciepłych ludzi i oczywiście wy-
raźnej Obecności. „Wielkie dzięki 
za wspaniały czas na gospelowych 
warsztatach!... to naprawdę pod-
niosło mnie na duchu”. „Znalazłam 
wreszcie formę kontaktu z  Bo-
giem, która mi odpowiada”. To tyl-
ko kilka tekstów powstałych w za-
chwycie nad warsztatami, których 
IV edycja odbędzie się tuż przed 
Bożym Narodzeniem 4 i 5 grud-
nia br. Instruktorkami Ogólnopol-
skich Warsztatów „Uwielbienie 
Boga w muzyce gospel” dla doro-
słych będą tym razem znakomite 
artystki ze Stanów Zjednoczonych 
Wanda i Carma Reese. Obydwie 
prowadziły już dwukrotnie takie 
zajęcia w Polsce – podczas Między-
narodowych Warsztatów Muzyki 
Gospel w Osieku.

Grupę dziecięcą poprowadzi 
pochodząca z Kenii Marsha Oton-

dii, ucząc 
dzieci pio-
senek i tań-
ców afro 
gospel. Za- 
jęcia pro-

wadzone będą w języku 
polskim. Dzieci w wieku 
5–13 lat uczyć się będą pio-
senek w języku polskim 
i angielskim. Dokładny plan godzi-
nowy zajęć dla dzieci jest w zakład-
ce „Program”, na stronie warszta-
tów www.newgospel.pl.

– Muzyka gospel w niezwykle 
energetyczny i radosny sposób 
jednoczy ludzi różnych kultur 
i  pokoleń. Zachęcamy wszyst-
kich, niezależnie od umiejętno-
ści, do  spróbowania swoich sił 

na warsztatach – zapra-
szają organizatorzy.

Warsztaty „Uwiel-
bienie Boga w  muzy-
ce gospel” odbędą  się 
w Domu Kultury „Świt”, 
przy ul. Wysockiego 11. 
Dwa dni wspólnego 
śpiew u i  wspaniałej 
zabaw y zakończą  się 

koncertem finałowym z  udzia-
łem instruktorów i uczestników 
warsztatów.

Zapisy już trwają. Koszt warsz-
tatów to 80 zł za osobę dorosłą i 40 
zł za dziecko. Obowiązują zniżki 
grupowe, ale zgłoszenie w dniu 
warsztatów podnosi cenę o  do-
datkowe 10 zł. 
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Warsztaty 
będą miały 
też swoją część 
przeznaczoną 
dla dzieci. 
Na zdjęciu 
uczestnicy 
wiosennej 
edycji
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