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Czy dojdzie 
do prywatyzacji 
Stołecznego 
Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej? 
Prawo i Sprawiedliwość 
chce w tej sprawie 
referendum.

R adni Platformy Obywatelskiej 
zbojkotowali nadzwyczajną sesję 

Rady Warszawy, zwołaną 28 lutego z 
inicjatywy PiS. Hanna Gronkiewicz-
-Waltz miała na niej wyjaśnić nieści-
słości, narosłe wokół prywatyzacji 
SPEC. Przedsiębiorstwo zaopatruje 
80 proc. budynków Warszawy w cie-
pło i ma najdłuższą sieć przesyłową 
w Unii Europejskiej. Zarabia też na 
produkcji i instalacji światłowodów. 
Opozycja obawia się, że prywatyza-
cja przedsiębiorstwa spowoduje pod-
wyżki cen za ciepło. Przeciwna trans-
akcji jest również stołeczna SLD.

Opozycyjni radni domagają się 
ujawnienia ekspertyzy przedpry-

watyzacyjnej. SPEC to łakomy kąsek. 
Powstało w wyniku przekształcenia 
w 2003 r. przedsiębiorstwa komunal-
nego, a teraz jego wartość jest szaco-
wana na 1,5 mld zł. Przewodniczącym 
rady nadzorczej spółki jest wicepre-
zydent miasta Jarosław Kochaniak.

Ratusz reklamuje prywatyzację 
SPEC jako największą transakcję 
samorządową w Polsce. Już 11 lutego 

zaproszono inwestorów do składania 
wniosków. 20 kwietnia prezydent po-
informuje, którzy inwestorzy zostali 
dopuszczeni do negocjacji. Pod koniec 
roku ma być parafowana umowa pry-
watyzacyjna z wybranym oferentem. 
Ostateczną zgodę na prywatyzację 
musi wydać Rada Warszawy, w której 
PO ma większość.

jjw

Chopin z wizytą u wizytek

C odzienne koncerty w XVII-wiecz-
nym kościele wizytek na zakoń-

czenie Roku Chopinowskiego groma-
dziły od 22 lutego do 1 marca liczne 
grono melomanów. Miejsce nie było 
przypadkowe: w tej świątyni odbywa-
ły się niedzielne Msze św. dla uczniów 
Liceum Warszawskiego, podczas któ-
rych 15-letni Fryderyk Chopin grał 
na organach. Cykl lutowych koncertów 
to projekt Stowarzyszenia Mieszkań-
ców ul. Smolnej. Idea upowszechniania 
muzyki w najlepszym wykonaniu zy-
skała patronat Miasta st. Warszawy 
i przychylność wybitnych artystów. 
Została też oficjalnie zarekomendowa-
na jako działanie wspierające starania 
Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. •
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Warszawiacy zastanawiają się, czy cena ciepła będzie wzrastać

B adanie 
Warszawskiego 

Barometru pokaże, 
czy mieszkańcy stolicy 
chcą mieć pomnik ofiar 
smoleńskiej katastrofy, 
oprócz tego, który stanął 
na Powązkach. Jeśli 
wyrażą taką wolę – jak 
obiecuje prezydent 
Hanna Gronkiewicz-
-Waltz – pomnik 
powstanie. Pytanie 
tylko: gdzie? Miejsce 
upamiętnienia ofiar 
katastrofy od samego 
początku budzi emocje, 
w których mieszają się 
aspiracje polityczne 
i zrozumiała trauma 
po stracie najbliższych. 
Oby kwestia pomnika 
nie została wykorzystana 
podobnie, jak sprawa 
krzyża z Krakowskiego 
Przedmieścia.

PO nie chce rozmawiać

Gorąco wokół SPEC

24 lutego 2011, kościół wizytek. 
Przy fortepianie Elżbieta Karaś- 
-Krasztel
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U św. Faustyny w Płocku
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80. rocznica objawień. 22 
lutego, w  80. rocznicę objawień 
Jezusa Miłosiernego s. Faustynie 
Kowalskiej w klasztorze w Płocku, 
przybyły tam setki pielgrzymów 
z Warszawy. Uroczystości rozpo-
częły  się nawiedzeniem kaplicy 
Pana Jezusa Miłosiernego w sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia oraz 
modlitwą „Anioł Pański” na rynku, 
z uczczeniem relikwii św. Fausty-
ny i bł. Michała Sopoćki. O godz. 

15 pielgrzymi wspólnie odmówili 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, 
a następnie wzięli udział we Mszy 
św. odprawionej w bazylice kate-
dralnej Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. W czasie Mszy 
św. homilię wygłosił ks.  Michał 
Dłutowski, wikariusz parafii św. 
Józefa na  ul. Deotymy, opiekun 
duchowy grupy Bożego Miłosier-
dzia w Warszawie i główny organi-
zator płockich uroczystości.

200 tys. w „Koperniku”
Centrum Nauki. 200-tysięczny 
zwiedzający przekroczył progi 
Centrum „Kopernik” 24 lutego 
i otrzymał darmowy roczny bilet 
wstępu do Centrum. Szczęśliwcem 
okazała się szesnastoletnia Magda 
Wiszniewska, która przyjechała 
z rodziną z  Radomia. Od  listo-
pada ub. r., kiedy placówka roz-
poczęła działanie, statystycznie 
codziennie odwiedzało ją  2200 
osób. O jej popularności świadczą 
niemalejące kolejki oczekujących 
na wejście. Połowa z nich to przy-
jezdni spoza województwa mazo-
wieckiego. Goście Centrum mogą 
przeprowadzać eksperymenty 
na  pięciu wystawach stałych: 
„Korzenie cywilizacji”, „Strefa 
światła”, „Świat w ruchu”, „Czło-
wiek i  środowisko” i  specjalnej 
galerii dla dzieci „Bzzz!”. Właśnie 
została otwarta szósta galeria 
„Re:generacja”, a niedługo – „Park 
Odkrywców” i planetarium. jjw
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Dziennikarze w seminarium
Ołtarzew. 27 kleryków z  róż-
nych stron Polski wzięło udział 
w trzecich Ogólnopolskich Warsz-
tatach Gazetek Seminaryjnych, 
organizowanych od 25 do27 lutego 
przez pallotynów z podwarszaw-
skiego Ołtarzewa. Stanisław 
Prygoń, wieloletni redaktor 
Polskiego Radia, mówił o zagro-
żeniach zawodu dziennikarza, 
wskazał też na  szczególną rolę 
niekomercyjnych mediów. Temat 
tegorocznego spotkania: „Dobra 
współpraca to efektywne apostol-

stwo” rozwinął ks. Zenon Hanas 
SAC, zachęcając do współpracy 
i wymiany doświadczeń. Marek 
Zając, z programu „Między ziemią 
a niebem”, przekonywał semina-
rzystów, że praca w zespole redak-
cyjnym wymaga bardzo dużego 
uporządkowania i zaangażowania 
wielu osób, tworzących strukturę 
połączonych naczyń. Siostra Iwo-
na Meger SAC poprowadziła zaję-
cia praktyczne z pisowni zwrotów 
religijnych w prasie.  
 łg

Modlitwy przed relikwiarzem, wystawionym na płockim rynku

W pracy redakcyjnej liczy się współpraca i dobra komunikacja – 
słyszeli seminarzyści zainteresowani dziennikarstwem

W Centrum każdy znajdzie 
dla siebie coś ciekawego. 
Nawet kilkulatki

fotofakty
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Punkt zbiórki i wydawania darów dla ubogich,  
ul. Grójecka 20b. Fundacja D.O.M. uruchamia dodatkowy 
dyżur przyjmowania ciepłej odzieży i trwałej żywności, cukru, 
herbaty dla ubogich. Dary można przynosić w poniedziałek 
7 marca, w godz. 16–18.30, bezpośrednio do punktu przy 
ul. Grójeckiej 20b (domofon nr 1 – wejście przez bramę 
na podwórze i w prawo schodkami w dół). Zbiórka i wydawanie 
darów trwa także w każdy czwartek w godz. 16–19. Szczególnie 
potrzeba odzieży męskiej: swetrów, spodni i butów. 
Ale fundacja zbiera także: inne ubrania w dobrym stanie, 
ręczniki, pościel, koce, środki czystości, żywność o przedłużonej 
trwałości (np. konserwy, makaron, dżemy, cukier, herbata).



III
G

o
ść N

iedzielN
y

6 m
arca 2011

Gość warszawski

Od 9 lat miasto pyta 
mieszkańców o opinię 
na temat ważnych 
dla życia aglomeracji 
spraw. W maju 
ma zapytać m.in. 
o pomnik smoleński.

O tym, że w kwestii wzniesie-
nia pomnika ofiar kwietnio-

wej katastrofy przeważy opinia 
warszawiaków, Hanna Gronkie-
wicz-Waltz mówiła już sierpniu, 
zapowiadając starania o reelekcję 
na stanowisko prezydenta Warsza-
wy. Od razu jednak zaznaczyła, 
że ewentualne usytuowanie monu-
mentu upamiętniającego tragedię 
z 10 kwietnia ub. roku na Krakow-
skim Przedmieściu nie wchodzi 
w grę z powodu sprzeciwu kon-
serwatora zabytków.

Pytanie o postawienie pomnika 
ma być zadane przy okazji kolejne-
go badania opinii, tzw. Barometru 
Warszawskiego, które prowadzone 
jest wśród warszawiaków od 2002 
roku. Badania sprawdzają nasta-
wienie mieszkańców do  spraw 

kluczowych dla stolicy. Dotyczą 
m.in. funkcjonowania komunika-
cji miejskiej, porządku publicznego 
i poczucia bezpieczeństwa, służby 
zdrowia, jakości obsługi mieszkań-
ców i oceny władz miasta.

Najbliższa edycja „Barometru” 
zostanie przeprowadzona w maju. 
Pytanie, które pojawi  się przy 
okazji, na końcu badania – będzie 
sformułowane mniej więcej tak: 
„Czy jesteś za dodatkowym, usy-
tuowanym w centrum Warszawy 
(oprócz pomnika na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach), miej-
scem upamiętnienia ofiar katastro-
fy smoleńskiej?”. Wyniki mają być 
znane w czerwcu. Zdaniem Hanny 
Gronkiewicz-Waltz, największym 
problemem przy budowaniu po-
mnika będzie znalezienie odpo-
wiedniego miejsca, które usa-
tysfakcjonowałoby wszystkich. 
– Centrum Warszawy ma różne 
miejsca, prawdopodobnie będzie-
my ich szukać w Śródmieściu – 
zapowiada prezydent Warszawy.

Jako możliwą lokalizację wska-
zywano już kilka miesięcy teren od-
dalony od Pałacu Prezydenckiego 
o około 100 metrów, na tyłach biu-
rowca przy pl. Piłsudskiego. Forma 

pomnika ma być rozstrzygnięta 
w międzynarodowym konkursie.

Ostatnie z  badań „Barome-
tru” przeprowadzono w grudniu 
2010 r. Ankieterzy pytali miesz-
kańców Warszawy o  przygoto-
wania miasta do Euro 2012. Ten 
problem nie interesuje zaledwie 
5 proc. mieszkańców. Warszawia-
cy są też optymistami – jedynie 
3 proc. nie  wierzy, że  zdążymy 
na turniej z drogami, dworcami 
i innymi elementami infrastruktu-

ry. Między 80 a 90 proc. akceptuje 
przejściowe utrudnienia związane 
z przygotowaniami, bo ma nadzie-
ję, że EURO poprawi wizerunek 
miasta za granicą. Tylko 27 proc. 

mieszkańców ma 
zamiar starać się 
o bilety na cztery 
turniejowe mecze, 
które zostaną zor-
ganizowane na no-
wym stadionie.

Bywają jednak 
odpowiedzi zaska- 
kujące. 2 proc. war- 
szawiaków nie sły-

szało o  budowanej II nitce me- 
tra, zaledwie tyle samo korzy-
sta co  najmniej raz w  tygodniu 
z systemu parkingów Park&Ride, 
a 40 proc. siada od czasu do cza- 
su lub codziennie na  rower. 
Według 6 proc. mieszkańców, 
załatwienie jakiejkolwiek spra- 
wy w urzędzie dzielnicy wyma- 
ga łapówki, ale  u  84 proc. War-
szawa jako miejsce zamiesz- 
kania rodzi pozytywne uczucia. 
 tg

„Barometr Warszawski” przesądzi o budowie

Ciśnienie spadło?

Uroczystości religijne w rocznicę
Główną uroczystością religijnych obchodów pierwszej rocznicy 
katastrofy lotniczej pod smoleńskiem będzie msza św. w intencji 
wszystkich ofiar katastrofy, sprawowana 10 kwietnia o godz. 13 
w archikatedrze warszawskiej. Wcześniej rodziny wezmą udział 
w kameralnym nabożeństwie ekumenicznym, które zostanie 
odprawione 10 kwietnia o godz. 7 na płycie lotniska wojskowego 
na okęciu, z którego rok wcześniej o godz. 7.27 w ostatnią podróż 
wyruszyli uczestnicy tragicznego lotu do smoleńska.
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Badanie 
„Barometru” 
odbędzie się 
kilka tygodni 
po pierwszej 
rocznicy 
katastrofy 
smoleńskiej
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M ałgosia Gąsiorowska 
jest prezesem. – Tak 
formalnie, bo  ktoś 
musi podpisy wać 

papiery. Ale my preferujemy za-
rządzanie poziome – mówi.

Piątka przyjaciół o  korze-
niach anarchistycznych miała 
różne pomysły na życie: stworzyć 
centrum kultury, sprowadzać fa-
ir-trade’ową (czyli wytwarzaną 
i sprzedawaną z poszanowaniem 
praw człowieka i natury) kawę 

z  Brazylii. W  końcu powstała 
Spółdzielnia Socjalna „Warsza-
wa” – forma umożliwiająca rów-
ny podział zysków pomiędzy 
pracownikami i  równy udział 
w decyzjach. Ruszyli 17 stycznia. 
Może symbolicznie, 71 lat po za-
kończeniu walk o stolicę. Oni też 
walczyli, trochę z urzędnikami, 
trochę z przepisami. Nie chcieli 
mieć szefów nad sobą ani dla ni-
kogo pracować. Chcieli zarabiać 
na siebie, stworzyć coś od pod-
staw. Dlatego idea spółdzielczości 
ich urzekła. Trzeba było przeko-
nać pracowników urzędu pracy, 
że pomysł wynajęcia mieszkania 

i zorganizowania w nim hostelu 
ma ręce i nogi. Dokładnie pięć par 
rąk i nóg.

Śniadanie z widokiem 
na Chrystusa

Znają się jak łyse konie. Razem 
podróżowali i widzieli podobne 

hostele w  różnych częściach 
świata.

– Spodobała nam się atmosfera 
tych miejsc: niezależność, wolność, 
„międzynarodowość”, ale także ja-
sne reguły – mówi Małgosia. Re-
gulamin „Emmy” zajmuje tylko 
jedną kartkę. „Doba hotelowa od 15 
do 11. Nawet jak się wymeldujesz, 
możesz zostawić bagaże na następ-
ny dzień. Jak chcesz, dopłacając  
20 zł, możesz przywieźć czworo-
noga”. Pestka, która łasi się do nóg 
Luksa (Łukasza Wójcickiego) bę-
dzie miała towarzystwo.

Hostel „Emma” mieści  się 
w starej kamienicy przy Wilczej 
25, kilka minut piechotą od Cen-
tralnego. W podwórzu stoi figura 
Chrystusa, która może pamiętać 
powstanie. Widać ją, kiedy sia-
da  się do  śniadania w  wysokiej 
na cztery metry kuchni hostelu. 
Za 15 zł do dyspozycji są płatki ku-
kurydziane, miód z mlecza, dżem 
z jabłka i czarnego bzu (mniam!), 
musli, organiczne przetwory 
z ekogospodarstwa, razowe pie-
czywo, sezonowe owoce, kawa 
od  Zapatystów i  fair-trade her-
bata. Na  punkcie ekologii mają 
prawdziwego bzika: oprócz „bio” 

Hostel „emma”. Pierwszymi klientami, 
którzy zapukali do drzwi, byli 
heavymetalowcy z Brazylii. Potem 
– rodzina z Gruzji i polscy turyści 
szukający taniego noclegu w centrum 
Warszawy. Małgosia otwiera właśnie 
skrzynkę mejlową. Wycieczka 36 osób, 
z zagranicy. – Musimy pospieszyć się 
z remontem górnego mieszkania – rzuca 
w stronę Piotra.

tekst i zdjęcia
Tomasz Gołąb

tgolab@goscniedzielny.pl

Wespół zespół przy Wilczej

– Jestem prezesem na papierze. Nikt tu do nikogo nie mówi szefie. 
I każdy zarabia tyle samo – mówi Małgosia
poniżej: 12 łóżek w dużym pokoju. Także ekologicznych
– ze starych sztachet i desek podłogowych
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i „eko” produktów na śniadanie, 
w „Emmie” obowiązuje segrega-
cja śmieci, zaś środki higieniczne 
i  wszelkie detergenty są  biode-
gradowalne i „niekorporacyjne”. 
Meble i  elementy wyposażenia 
są drewniane, a drewno wykorzy-
stane do ich produkcji pochodzi 
częściowo z  odzysku: powstały 
w gospodarstwie ekologicznym 
Węgajty ze starych sztachet i li-
stew podłogowych.

– Są impregnowane pokostem 
lnianym. Używamy też ekologicz-
nego lakieru i biodegradowalnych 
środków czystości – mówi Luks.

Oprócz tego mają energoosz-
czędne żarówki, czujniki na prąd, 
w  biurze chcą używać papieru 
z recyklingu.

W czerwcu na swoim
Na pierwszym piętrze są dwa 

pokoje gościnne. Jeden z dwuna-
stoma łóżkami (cztery pojedyn-
cze, dwa piętrowe i cztery na an-
tresoli), duży, widny. W pokoju 
są szafki zamykane na kluczyk. 
Atmosferę prywatności tworzą 
ekokotary oraz własna półka 
z kontaktem i lampką. Drugi – ka-
meralny, przyjemny i w ciepłych 
kolorach, z  widokiem na  we-
wnętrzne podwórko – na  przy-
kład dla małżeństwa z dzieckiem. 

Dwa piętra wyżej wynajęli jeszcze 
dwa mieszkania. Piotr Zdanowski 
dorabiał sobie przy wykańczaniu 
mieszkań, więc prace idą wartko 
pod jego czujnym okiem. 

Liczą, że w czerwcu zwrócą się 
im nakłady i  zaczną zarabiać. 
Oprócz 38 tys. zł bezzwrotnej dota-
cji z urzędu pracy, włożyli w firmę 
50 tys. własnych środków. 30 tys. 
zł ma zapewnić kredyt.

– Utrzymanie naszego hostelu 
jest o tyle wymagające, że wszelkie 
produkty tzw. etyczne, biodegra-
dowalne i ekologiczne są niestety 
cały czas dość drogie i  trudno 
dostępne. Korzystamy również 
z usług innych spółdzielni. Powie-
rzamy im np. sprzątanie czy pra-
nie. Nie są to może najtańsze usługi 
na rynku, ale dla nas ważne jest, 
że są spółdzielcze – podkreśla Gosia.

Od  wiosny do  jesieni goście 
mogą korzystać bezpłatnie z ro-
werów. Na  miejscu jest  dostęp 
do komputera i WiFi, a w kuchni 
– mały stolik, krzesełko i walizka 
zabawek, gdyby wśród gości zna-
lazły się małe dzieci. Oprócz tego 
świeża pościel, czyste łazienki, wy-
posażona kuchnia. Pralka z suszar-
ką, stolik do przewijania maluchów 
i cała półka przewodników po War-
szawie, uwzględniających także 
nietypowe, alternatywne i rzadko 

pokazywane turystom miejsca. 
Do końca lutego nocleg kosztował 
29 zł od niedzieli do czwartku i 45 zł 
w piątek i sobotę. Na przedwiośniu 
cena rośnie o 10 zł. Tak czy owak, 
czystego miejsca do spania w cen-
trum stolicy taniej nie znajdziemy.

Pomogą innym
Założenie spółdzielni socjalnej 

nie jest łatwe. Trzeba przebrnąć 
przez najeżone pułapkami for-
malności przy rejestracji w KRS, 
potem postarać się o dotację z urzę-
du pracy, który, owszem, słyszał 

o spółdzielniach socjalnych pro-
wadzących remonty, świadczących 
usługi opiekuńcze czy cateringo-
we, ale niekoniecznie o prowadzą-
cych hostel. Dlatego spółdzielcy 
z  „Emmy” chcą w  przyszłości 
utworzyć na  Wilczej Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Sami przeszli przez formalności, 
chętnie pomogą innym.

Dzięki unijnym pieniądzom 
właśnie powstały w Warszawie 
cztery inne spółdzielnie socjalne. 
Za nieco ponad 200 tys. zł dotacji 
ruszyły: Spółdzielnia „Kamio-
nek”, która zajmuje się utrzymy-
waniem porządku w budynkach, 
Spółdzielnia „Praga”, wykonująca 
roboty budowlane i wykończenio-
we, Spółdzielnia „Urserwis” (pra-
ce porządkowe) oraz Spółdzielnia 
„Mokotów” prowadząca sprzedaż 
detaliczną. •

Wespół zespół przy Wilczej

Spółdzielnie dostają dotację
spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem opierającym się 
na pracy członków. może prowadzić działalność społeczną 
i oświatowo-kulturalną na ich rzecz oraz ich środowiska lokalnego, 
a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 
publicznych. członkowie to w znacznej mierze osoby zagrożone 
marginalizacją społeczną (ich liczba w stosunku do wszystkich 
członków powinna wynosić powyżej 50 proc.). spółdzielnię 
może założyć minimum 5 osób, a maksymalnie może do niej 
należeć 50 członków. Gdy działalność gospodarcza podejmowana 
jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, 
spółdzielcom przysługuje jednorazowa dotacja z urzędu pracy. 
nie może ona jednak przekracza czterokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia na jednego członka założyciela i trzykrotności 
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni, 
przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

Kwiatek do… bukietu
Lech Antkowiak – zastępca dyrektora
urzędu pracy m.st. Warszawy
– oprócz hostelu „emma” wsparliśmy także cztery 
inne projekty spółdzielni socjalnych. ich operatorem 
jest krajowa komisja rewizyjna spółdzielni 
mieszkaniowych, a założycielami – spółdzielcy, którzy 

mieli zaległości w czynszu. zaległości zaczynają się od niewielkich 
kwot, 200–500 zł, ale czasem sięgają kilkudziesięciu tysięcy. 
W jednej z wolskich spółdzielni mieszkaniowych zadłużony 
jest co dziesiąty lokal. W 90 proc. wiąże się to z bezrobociem. 
zamiast biegać z komornikiem za niesolidnymi płatnikami, można 
pomóc im założyć własne przedsiębiorstwo, a potem zlecać mu 
na przykład prace porządkowe na terenie osiedla. pierwsza taka 
spółdzielnia na terenie Warszawy powstała w połowie ubiegłego 
roku. oczywiście nie rozwiążemy w ten sposób wszystkich 
problemów, ale chcemy włączać tego typu aktywizację zawodową 
do całego bukietu działań skierowanych do osób zagrożonych 
marginalizacją. na 40 tys. zarejestrowanych bezrobotnych 
w Warszawie dwie trzecie wymaga tego typu wsparcia. pozostali 
poradzą sobie sami na otwartym rynku pracy.

W „Emmie” prawie wszystko jest ekologiczne. Nawet śniadanie
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O. Andrzej Rębacz mawiał, 
że jeśli Kościół jest gdzieś 
w potrzebie, to trzeba pakować 
walizki i tam jechać. I jechał.

Z abrakło mu czasu. Pozostawił nieprze-
czytane książki, niedokończony artykuł 

i mnóstwo ludzi, którzy czekali na spotkanie 
z nim. 24 lutego, w czasie homilii pogrzebowej 
w kościele redemptorystów, prowincjał zakonu 
o. Janusz Sok CSsR powtarzał to kilkakrotnie.

O.  Andrzej Rębacz odszedł 21 lutego, 
po ciężkiej chorobie. Przyjął ją cierpliwie, jak 
wszystko w życiu. „Usiłuję umysłem i sercem 
objąć to nowe powołanie” – napisał w jednym 
z ostatnich listów. Był zafascynowany światem, 
a jednocześnie bardzo o niego zatroskany. – 
Cierpliwie wysłuchiwał tych, którzy mieli no-
woczesne pomysły na sprawy moralne: na eu-
tanazję, in vitro, nierozerwalność małżeństwa 
– wspomina bp Stanisław Stefanek, z którym 
redemptorysta przez wiele lat współpracował 
w Radzie ds. Rodziny KEP.

Sprawom rodziny (redagował także ma-
gazyn pod tym tytułem) poświęcił większość 

swojego kapłańskiego życia i  niezliczoną 
liczbę homilii. Miał niezwykły dar słucha-
nia, także ludzi, z którymi się nie zgadzał. 
25 września na Jasnej Górze, podczas Mszy 
św. z  okazji 50-lecia swojego kapłaństwa, 
wołał: „Co my robimy z wolnością i z ojczy-
zną? Dałeś nam wolność, a w naszym kraju 
z roku na rok przybywa par mieszkających 
bez ślubu. Wydobyliśmy  się z  zawisłości 
od  drapieżnego sąsiada, a  bezkrytycznie, 
bezmyślnie oddajemy się w szpony liberal-
nej mody, narzucanej celowo przez media, 
która niszczy sumienia, rujnuje małżeństwa 
i rozbija rodziny”. Jednocześnie nie odma-
wiał rzeczowej dyskusji z tymi, którzy mieli 
inne poglądy.

– Odszedł kapłan, który miał oczy i serce, 
nowoczesny zakonnik, który nie bał się świata. 
O. Andrzej studiował fizykę, potem chemię, 
którą porzucił na rzecz filozofii i kapłaństwa. 
Umiał dostrzegać dobro w świecie i człowieku, 
nawet w tym nieporadnym, z pogmatwanym 
sumieniem. A jednocześnie nie bał się wyra-
żać swojego zdania. Odszedł sługa Kościoła 
zafascynowany prawdą i smakiem Ewangelii 
– wspominał podczas Mszy św. pogrzebowej 
o. Janusz Sok CSRS. tg

24 lutego o. Andrzeja żegnali przyjaciele, zakonnicy i liczne grono parafian. Mszy św. 
przewodniczył bp Kazimierz Górny. Ciało zostało złożone do grobu redemptorystów 
na cmentarzu Wolskim
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Seminarium Odnowy Wiary

Duchowe porządki na wiosnę
Spotkania, wspólna modlitwa i codzienna 
praca z Pismem Świętym – to propozycja dla 
tych, którzy chcą głębiej, bardziej świadomie 
przeżywać swoją wiarę.

Seminarium Odnowy Wiary – czyli 10-ty-
godniowe rekolekcje w  domu – to  pro-

pozycja dla dorosłych, zarówno religijnie 
zaangażowanych, jak i tych poszukujących. 
Cotygodniowe spotkania będą poruszać naj-

ważniejsze kwestie życia duchowego (m. in. 
problem rozeznawania duchowego, przeba-
czenia i uzdrowienia, działania Ducha Świę-
tego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji 
z Bogiem itd.). Oprócz katechezy, uczestnicy 
będą mieli okazję do  dzielenia  się swoimi 
doświadczeniami w grupach i do wspólnej 
modlitwy. A po każdym spotkaniu dostaną 
pracę domową: codzienną lekturę wybranych 
fragmentów Pisma Świętego. 

Seminarium odbywać się będzie w ponie-
działki w godz. 19.30–21 w domu parafialnym 
„Betania” (sala koncertowa), przy kościele 
św. Tomasza Apostoła na Imielinie. Pierwsze 
spotkanie 14 marca będzie poświęcone modli-
twie. Więcej o samym seminarium można się 
dowiedzieć na stronie http://panemjezus.pl. 
Rekolekcje organizuje Ruch Światło–Życie 
Archidiecezji Warszawskiej, a poprowadzi 
je ks. Tomasz Moch. jjw

Koniec Centrum 
Kultury na Pięknej

Ustępuje bankom?
Z początkiem kwietnia przestanie działać 
Centrum Kultury Civitas Christiana przy 
ul. Pięknej i mieszcząca się przy nim jedyna 
w Warszawie Czytelnia Czasopism Katolickich.

S ale na parterze, przy Pięknej 16 b, powo-
li pustoszeją. Przestają działać Czytelnia 

Czasopism Katolickich, Klub im Władysława 
Pietrzaka, nie będzie już wystaw w galerii, ani 
debat, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat 
wpisały się w kulturalną mapę stolicy. Cen-
trum gościło z wykładami Wandę Półtawską, 
śpiewała w nim Antonina Krzysztoń, swoje 
prace wystawiał rzeźbiarz Eugeniusz Węgie-
łek. Odbywały się w nim warsztaty plastyczne, 
kursy tańca, promocje tomików poezji, koncer-
ty muzyki klasycznej. 

Ostatnia z  cyklu Debat Otwartych od-
będzie  się 10 marca. Kolejne, zaplanowane 
aż do czerwca, prawdopodobnie przeniosą się 
do Domu Pielgrzyma AMICUS na Żoliborzu. 

Lokale po Centrum Kultury są już do wyna-
jęcia. Ich właściciel – Inco-Veritas S.A.– szuka 
nowych najemców. jjw

Pożegnanie redemptorysty

Odszedł Boży komandos

Przez lata Centrum było miejscem 
przyjaznym dla początkujących artystów 
i tych, którzy nie mogli się odnaleźć 
w głównych nurtach kultury
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Jak wychowywać w pojedynkę?

Rodzic nie może być hubą
„Ono i tak ma ciężkie 
życie”, „Biedaczek, 
tyle przeszedł” – 
mówią o swoich 
dzieciach. To błąd! 
– ostrzega ks. Janusz 
Mastalski.

S amotne rodzicielstwo nie 
jest gorsze, ale z pewnością 
trudniejsze i zagrożone wielo-

ma pułapkami – przekonywał ks. Ja-
nusz Mastalski, dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie, a zarazem kierownik katedry 
Pedagogiki Ogólnej na  tym wy-
dziale. Ks. Mastalski był gościem 
kolejnego spotkania z cyklu „Wia-
ra i okolice”, prowadzonego przez 
dominikanów na Służewie. Mimo 
trwających ferii przyciągnął spore 
grono słuchaczy. Bo wychowywa-
nie dzieci w pojedynkę – po rozwo-
dzie, śmierci współmałżonka – bez 

udziału drugiej osoby jest niezwy-
kle trudne. 

Rodzice pytali, co zrobić z po-
czuciem zaniedbywania dzieci, 
które ciągle im towarzyszy, kiedy 
próbują pogodzić pracę zawodową 
z obowiązkami domowymi, zaku-
pami, wywiadówkami i opieką nad 
dziećmi. Jak zapełnić emocjonalną 
dziurę po nieobecnym rodzicu? 
Jak w pojedynkę wychowywać do-
brze i rozsądnie? Czy są w stanie 
zastąpić drugiego rodzica?

W odpowiedzi ks. Mastalski 
przestrzegał przed najczęstszymi 
błędami wychowawczymi, które 
zdarzają się wszystkim rodzicom, 
ale  w  przypadku tych samot- 
nie w ychow ujących dziecko 
są  szczególnie niebezpieczne. 
To  przede wszystkim apodyk-
tyczność, niedostępność, brak 
konsekwencji, ale  też nadopie-
kuńczość, wyręczanie, okazywa-
nie bezsilności, niezauważanie, 
że dziecko dorasta i zmieniają się 
jego potrzeby. 

– Rodzic nie  może być hubą 
– „wisieć” na dziecku, traktować 
go  jako współpartnera, wyma-
gać od niego dojrzałych decyzji, 
za wcześnie wprowadzać w świat 
dorosłych – mówił ks. Mastalski. 
– Z drugiej strony nie może się nad 
nim użalać i pobłażać, bo „jej/jemu 
i tak jest ciężko bez ojca bądź mat-
ki”. Dzieci rozpieszczone nie mają 
pojęcia o  tym, że  coś jest  złe, 
że są granice, których przekrocze-
nie odczuwa się na własnej skórze. 

Zdaniem ks. Mastalskiego, sa-
motni rodzice, mądrze towarzy-
sząc swoim dzieciom w rozwoju, 
zapewniając im kontakt z innymi 
członkami rodziny, szukając także 
innych ważnych dla dzieci „prze-
wodników” (trener, katecheta, 
opiekun ministrantów…), mogą 
zniwelować syndrom nieobecne-
go współrodzica. 

Jak to zrobić w praktyce? To te-
mat na kolejne spotkanie, na któ-
re „pojedynczy” rodzice już  się 
zapowiedzieli. 

Joanna Jureczko-Wilk

Samotni rodzice muszą 
z miłością wspierać swoje 
dzieci w ich rozwoju, 
a nie obciążać własnymi 
problemami i samotnością – 
ostrzega ks. Mastalski
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Targi Wiedzy Konsumenckiej

Pilnuj swoich praw
Co  możemy zrobić, kiedy po-
ciąg  się spóźnił, odwołano lot 
samolotu, albo wstrzymano nam 
dostawę prądu? O to wszystko 
będzie można zapytać eks-
pertów na  Targach Wiedzy 
Konsumenckiej.

Z okazji Światowego Dnia Praw 
Konsumenta 12 marca w godz. 

12–18 w Centrum Handlowym AR-
KADIA w Warszawie (przy głów-
nym wejściu) odbędzie się druga 
edycja Targów Wiedzy Konsu-
menckiej, organizowanych przez 
Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich. To spotkanie, wymiana 
informacji i doświadczeń trzech 
środowisk: konsumentów, pro-
konsumenckich organizacji i in-
stytucji oraz przedsiębiorców 
i ich stowarzyszeń. Konsumenci 

będą mogli poznać 
organizacje i  in-
stytucje działające 
na ich korzyść oraz 
przedsiębiorców 
stosujących dobre 
praktyki konsumenckie.

Dostępne będzie grono naj-
lepszych ekspertów, gotowych 
odpowiedzieć na każde pytanie 
dotyczące praw konsumentów. Bę-
dzie można zatem dowiedzieć się 
na przykład, jak bezpiecznie ku-
pować produkty (także w  skle-
pach internetowych), co  robić, 
gdy mamy kłopoty z  wypłatą 
odszkodowania od ubezpieczy-
ciela, jak uniknąć pułapek przy 
braniu kredytów i pożyczek oraz 
jak polubownie rozstrzygać spory 
konsumenckie. 

wb

pod
patronatem
„Gościa”

Książki dla naszych Czytelników

Miejsce dla Boga
Kończymy kolejne kursy, uczy-
my się języków obcych, bo chce-
my więcej umieć. Chodzimy 
na basen, co tydzień biegamy, 
zdrowo się odżywiamy, bo dbamy 
o kondycję fizyczną. A jak kształ-
cimy ducha?

Z rób miejsce Bogu – to prosty 
i bardzo praktyczny przewod-

nik duchowy dla tych, którzy odczu-
wają potrzebę rozwoju 
własnej duchowości. 
Radzi, jak w zabiega-
nym świecie, który 
ceni inne wartości 
i  zachęca do  „uży-
wania”, bo  przecież 
„raz  się żyje”, odkryć 
Boga i Nim żyć. Jak się 
modlić, gdy brakuje 
czasu, dopada nas zmę-

czenie lub znużenie, jak pozwolić się 
prowadzić Bogu w społeczeństwie, 
któremu wydaje się, że jest w stanie 
wszystko kontrolować. Czytelnik 
dowie się, co zrobić, gdy jesteśmy 
zniechęceni, ogarnia nas lęk, nastaje 
czas próby, targają nami namiętno-
ści, gdy ulegamy pokusie i ponosimy 
porażki. Największą zaletą tej książ-
ki jest jednak to, że… wzmaga apetyt 

na życie duchowe. 
Dla naszych czytelni-

ków mamy 3 egzemplarze, 
ufundowane przez Wy-
dawnictwo Franciszka-
nów Bratni Zew. Rozlosu-
jemy je wśród osób, które 
do 7 marca nadeślą do na-
szej redakcji e-mail (war-
szawa@goscniedzielny.
pl) z dopiskiem: „Zrób 
miejsce Bogu”. wb
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Akademicki dzień 
skupienia 
Salezjańska Wspólnota Akademic-
ka „Jeshua” z Łomianek zaprasza 
6 marca na  godz. 9.30 do  Cen-
trum Kultury „Dobre Miejsce” (ul. 
Dewajtis 3) na dzień skupienia, któ-
ry będzie przebiegał pod hasłem 
„Zadziwiająca Obecność”. Popro-
wadzą go: ks. Dominik Chmielew-
ski SDB, duszpasterz akademicki, 
i  ks.  Maciej Sarbinowski SDB,  
duszpasterz akademicki UKSW, 
egzorcysta. Wstęp wolny.

Ach, te finanse
7 marca o  godz. 17 na  terenie 
Kampusu im. ks. prof. Ryszarda 
Rumianka (budynek nr 23, sala 

107) Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w  War-
szawie odbędzie się seminarium 
z ekonomistą prof. Leszkiem Bal-
cerowiczem pt. „Finanse publicz-
ne a rozwój gospodarczy”. Wstęp 
wolny. 

Ojciec Knotz 
do małżonków
Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Warszawie-Ursusie przy ul. gen. 
K.  Sosnkowskiego 34 zaprasza 
małżeństwa na rekolekcje, które 
poprowadzi o. Ksawery Knotz, 
kapłan Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów, doktor teologii pasto-
ralnej, duszpasterz rodzin, autor 
książek o  tematyce rodzinnej. 
Rekolekcje rozpoczną się 12 mar-

ca Mszą św. o godz. 18, po której 
zostanie wygłoszona konferen-
cja. 13 marca Msza św. i konfe-
rencja o godz. 11 oraz konferencja 
po Mszy św. o godz. 18. 

Muzycznie 
u michalitów
Księża michalici 
zapraszają na  IX 
O g ó l n o p o l s k i e 
Michalickie Warsz-
taty Liturgiczno-
Muzyczne, które 
odbędą się od 10 do 13 marca 
w Ośrodku Wychowawczo-Profi-
laktycznym „MICHAEL” na Bemo-
wie. To propozycja dla młodych, 
którzy chcą spotkać się z muzyką 
sakralną, słowem liturgii i kulturą 

chrześcijańską. Warsztaty popro-
wadzą: Magdalena Makarewicz-
Sternicka, Piotr Pałka, Hubert 
Kowalski, Daniel Sy nowiec 
i Piotr Grinholc. W czterodnio-
wych zajęciach mogą brać udział 
osoby, jak również wspólnoty, 
które w swoich parafiach dbają 
o piękno liturgii. Młodzież będzie 
uczyć się pieśni wielkopostnych 
i pasyjnych, zgodnie z tematem 
„Per Crucem Tuam”. Konferen-
cje na warsztatach poprowadzą 
zaproszeni goście: ks.  Ryszard 
Andrzejewski CSMA (Warsza-
wa) i  ks.  Piotr Prusakiewicz 
CSMA (Marki). Zapisy do 8 marca. 
Szczegółowe informacje, regula-
min i plan warsztatów na www.
michael.waw.pl, www.michalici.pl. 
 •

pod
patronatem
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zaproszenia

Naprotechnologia, adopcja, in vitro

Skąd się biorą dzieci?
Dwa marcowe 
spotkania 
w Warszawie 
ze specjalistami, 
lekarzami 
i praktykami 
pomogą rodzicom 
cierpiącym z powodu 
bezpłodności.

W warszawskim KIK-u (ul. 
Freta 20/24A) 5 marca 
o  godz. 10 rozpocz-

nie  się trzygodzinne spotkanie 
na  temat nowoczesnych metod 
wspomagania rozrodczości oraz 
radzenia sobie z bezpłodnością. 
O naprotechnologii – metodzie, 
która pomaga rodzicom w natural-
ny sposób począć dziecko, mówić 
będzie ginekolog-położnik Ewa 
Ślizień-Kuczapska. Zofia Dłutek, 
dyrektor Katolickiego Ośrodka 
Opiekuńczo-Adopcyjnego w War-
szawie, opowie o możliwościach 
adopcji dzieci, natomiast prof. An-
drzej Paszkiewicz, genetyk, czło-

nek zespołu ds. bioetycznych posła 
Jarosława Gowina, przybliży me-
todę in vitro. Genetyk Katarzyna 
Suska-Grabowska przedstawi, jak 
europejskie ustawodawstwo regu-

luje pomoc medyczną w prokre-
acji. Uczestnicy będą mogli prze-
kazywać prelegentom pytania, 
a spotkanie zakończy się wspólną 
dyskusją panelową.

Naprotechnologii będzie po-
święcone także sympozjum „Dar 
życia. W trosce o odpowiedzialność 
w przekazywaniu życia”, które od-
będzie się 19 marca na Uniwersy-
tecie kard. Stefana Wyszyńskiego 
w  Warszawie. Wezmą w  nim 
udział specjaliści zajmujący  się 
tą  problematyką oraz praktycy, 
m.in. prof. Jan Oleszczuk, kierow-
nik Katedry i Kliniki Położnictwa 
i Perinatologii UM w Lublinie; Ma-
ciej Barczentewicz, prezes Fundacji 
Instytutu Leczenia Niepłodności 
Małżeńskiej im. Jana Pawła II; Jani-
na Filipczuk z Kanady, instruktor-
ka naprotechnologii; Piotr Klimas, 
lekarz naprotechnolog ze Szpitala 
im. Świętej Rodziny w Warszawie, 
oraz Agnieszka i Michał Pietrusiń-
scy – rodzice dziecka poczętego 
dzięki naprotechnologii. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 8 Mszą św. 
w kościele św. Józefa, którą odpra-
wi abp Henryk Hoser. Szczegóło-
wy program zamieszczony został 
na stronie: www.stowarzyszenie-
fidesetratio.pl/sympozjum11.html.

Udział w  obu spotkaniach 
jest bezpłatny. 
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Mieć dziecko czy być rodzicem? Na takie pytanie muszą sobie 
odpowiedzieć małżonkowie starający się o poszerzenie rodziny
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