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Procesją z figurą Jezusa 
Nazaretańskiego 
w parafii świętej Trójcy 
rozpoczął się 18 czerwca 
festyn iX Hiszpańskiej 
Niedzieli na Solcu.

dwóch księży i dwie pasje: historia 
i Hiszpania. dziewięć lat temu 

z ich połączenia zrodził się festyn 
„Hiszpańska Niedziela na Solcu”.

– Chcieliśmy nawiązać do historii 
naszego kościoła, który został wybu-
dowany przez hiszpańskich trynita-
rzy – wyjaśnia proboszcz ks. Andrzej 
Przekaziński.

Festyn tradycyjnie rozpoczął się 
w sobotę. W wigilię uroczystości 
Trójcy świętej zostało odprawio-
ne nabożeństwo „Via lucis” (droga 
światła) – procesja z figurą Jezusa 
Nazareńskiego, która według legendy 
przypłynęła na Solec Wisłą. Przez 14 
stacji wierni rozważali drogę Chry-
stusa do zmartwychwstania. 

Prawdziwa hiszpańska fiesta od-
była się następnego dania. Po Sumie 

odpustowej można było zobaczyć 
m.in.: spektakl „Flamenco Namiętnie” 
w reż. Krystyny Jandy, pokaz tańca 
flamenco oraz posłuchać zespołu „la 
Pallotina”.

Parafia świętej Trójcy nie tylko 
w ten sposób zaznacza swój historycz-
ny związek z Hiszpanią. Na Solcu działa 
również duszpasterstwo osób hiszpań-
skojęzycznych. Agata ślusarczyk 

Rycerski początek wakacji

T urniejem rycerskim zakończy-
ły rok szkolny dzieci z parafii 

ojców dominikanów na Służewie. 
19 czerwca na  przyklasztornym 
placu starli  się rycerze w  wieku 
od lat 6. Młodsi bojownicy, chociaż 
przyszli w pełnym rynsztunku, je-
dynie mogli popatrzeć na starszych 
kolegów. – A bielanki też mogą? Na-
wet w sukienkach? – dopytywały 
dziewczęta. ostatecznie również 
one wzięły miecze i tarcze do rąk. 
Nie brakowało bojowego ducha i do-
pingu rodziców, którzy turniejowi 
przyglądali się z leżaków rozstawio-
nych pod ogrodowymi parasolami. 
Nad całością czuwał Wielki Mistrz 
Rycerski – o. Krzysztof Michałow-
ski oP. To był pierwszy taki turniej 
na Służewie, ale nie ostatni. Teraz 
rycerze wyjadą na obozy i kolonie, 
by odpocząć po stoczonych bojach. 
� •
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służew, 19 czerwca 2011 r. olek Żółtoński i Szymek dziedzicki walczyli zawzięcie, ale fair play
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W akacje 
już za pasem. 

dla tych, którzy będą 
je spędzać w stolicy, 
przygotowaliśmy kilka 
propozycji. darmowy 
basen, boisko a nawet 
snowboard – to tylko 
przykładowa oferta „lata 
w mieście” (s. iV–V). 
Mimo wakacyjnego 
klimatu, w tym 
numerze poruszamy 
także trudniejsze 
tematy. zachęcamy 
do włączenia się w walkę 
z pornokioskami 
oraz przestrzegamy 
przed duchownymi 
zagrożeniami płynącymi 
ze stosowania 
akupunktury. 
Na koniec wakacyjna 
zagadka: co łączy św. 
Maksymiliana Kolbe 
ze statkiem kosmicznym? 
(s. iii).

Solec w rytmie flamenco

Jezus przypłynął Wisłą

Podczas nabożeństwa „Via lucis” niesiono figurę Jezusa, którą według 
legendy wyłowił z Wisły rycerz
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Wystawa o św. Kolbem w Senacie

Żył na maksa
Myślał o zbudowaniu 
statku kosmicznego, 
który wyniósłby 
człowieka na Księżyc. 
Robił projekty, 
obliczenia. Ale jego 
życie miało 
wznosić się ku niebu 
w inny sposób. został 
franciszkaninem, 
męczennikiem, 
świętym. 

Postać św. Maksymiliana 
Marii Kolbego jest nam zna-
na głównie z perspektywy 

ostatnich tygodni jego życia, wspa-
niałej ofiary, której dokonał. Jednak 
wystawa pokazuje, że było w jego 
życiu wiele innych interesujących 
elementów – podkreślał wicemar-
szałek Senatu Marek ziółkowski, 
otwierając 15 czerwca w gmachu 
parlamentu wystawę: „Kolbe. Hi-
storia życia św. Maksymiliana”. 
Marszałek przypomniał, że w paź-
dzierniku ub. roku Senat ogłosił 
rok 2011 r., w którym przypada 70. 
rocznica męczeńskiej śmierci świę-
tego, Rokiem Kolbiańskim. 

Na 25 planszach można obej-
rzeć ponad sto zdjęć z archiwum 
klasztoru ojców franciszkanów 
w Niepokalanowie, w większości 
niepublikowanych. Pokazują kolej-
ne etapy życia świętego, od jego ro-
dzinnego domy w zduńskiej Woli, 
formacji zakonnej, posługi w Nie-
pokalanowie, na misjach w Japonii, 
aż po męczeńską śmierć, kanoni-
zację i rozwój zapoczątkowanych 
przez niego dzieł.

– Mało kto wie, że gdyby o. 
Kolbe nie wybrał zakonu, został-
by pewnie znanym wynalazcą 
– mówi Tomasz Krzyżak, autor 
wystawy.

Na ekspozycji pokazano wie-
le rysunków, szkiców, obliczeń, 
nad którymi pracował o. Kolbe. 
Już jako gimnazjalista opracował 
różne typy telegrafów (m.in. apa-

rat zapisujący mowę i głosy natu-
ry), a w czasie nowicjatu obmyślił 
etereoplan, czyli trójczłonową ra-
kietę kosmiczną – a jej technicz-
nym opisem zainteresowało się 
nawet jedno z naukowych pism. 

Nowoczesną techniką o. Mak-
symilian pasjonował  się przez 
całe życie – w 1936 r. był jednym 
z  pierwszych pasażerów kolei 
linowej na  Kasprowy Wierch, 
a dwa lata później uczestniczył 

w berlinie w pierwszym pokazie 
telewizyjnym. W tym samym roku 
na terenie swojego klasztoru zało-
żył pierwsze w Polsce katolickie 
Radio Niepokalanów, planował 
również budowę lotniska.

o. Wiesław Pyzio oFMConv, 
wikariusz warszawskiej prowin-
cji franciszkanów, zaznaczył, 
że już samo imię świętego mówi 
wiele o misji: 

– on całe swoje życie chciał 
przeżyć w sposób maksymalny: 
jako człowiek, chrześcijanin i jako 
zakonnik – mówił franciszkanin.

uzupełnieniem wystawy 
jest album pod tym samym tytu-
łem, w którym zamieszczono ok. 
300 fotografii oraz wypowiedzi 
osób znających świętego. „święty 
Maksymilian był to człowiek nie-
zwykły, który pioniersko wprzągł 
nowoczesne media, w tym środki 
komunikacji społecznej, w dzieło 
ewangelizacji” – zwraca uwagę 
we wstępie do albumu metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Wystawa w Senacie jest czę-
ścią obchodów Roku Kolbiańskie-
go. W  lutym br. franciszkanie 
wspominali uwięzienie ich współ-
brata na  Pawiaku. W  sierpniu 
odbędzie  się najważniejszy 
punkt obchodów – upamiętnie-
nie śmierci świętego. od 13 do 15 
sierpnia odbędą się uroczystości 
w Harmężach, oświęcimiu i Nie-
pokalanowie: m.in. sesja nauko-
wa „św. Maksymilian – ocalić 
człowieczeństwo” w oświęcim-
skim Centrum Kultury, a także 
uroczystości jubileuszowe na te-
renie Państwowego Muzeum Kl 
Auschwitz-birkenau. 15 sierpnia 
w Niepokalanowie będzie moż-
na zwiedzić klasztor, zobaczyć 
miejsca związane z działalno-
ścią świętego, obejrzeć sztukę 
teatralną o jego życiu. o godz. 
13 w niepokalanowskiej bazylice 
kard. Kazimierz Nycz i o. Marco 
Tasca, minister generalny fran-
ciszkanów konwentualnych, oraz 
prowincjałowie prowincji fran-
ciszkańskich w Polsce przewod-
niczyć będą uroczystej Mszy św. 

Joanna Jureczko-Wilk

o. Wiesław Pyzio oFMConv dziękował senatorom za wspólną 
inicjatywę Roku Kolbiańskiego
poniżej: „ile jest działań w matematyce?” – to jedno z pytań, 
które nurtowało o. Kolbe. świadczą o tym zapisane przez 
niego kartki ze wzorami i obliczeniami, które można zobaczyć 
na wystawie
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droższe żłobki i przedszkola

warszawa. od września rodzice, 
którzy chcą umieścić swoje dzie-
ci w miejskich placówkach, będą 
musieli zapłacić prawie 375 zł mie-
sięcznie, zamiast 200, jak dotych-
czas. do tego dojdzie jeszcze ok. 6 zł 
dziennie za wyżywienie. A za każ-
dą rozpoczętą godzinę wydłużone-
go pobytu dziecka w żłobku (ponad 
standardowe godziny pracy) trze-
ba będzie dopłacić 12 zł. Takie zmia-
ny przegłosowali stołeczni radni. 
Najuboższe rodziny będą mogły 
być częściowo zwolnione z opłat. 
zmienią się też zasady przyjmo-
wania do stołecznych placówek 
opieki. Pierwszeństwo będą mieli 
rodzice płacący podatki w stolicy. 
Przedstawiciele ratusza podkreśla-
li, że bez podwyżek, trudno będzie 
tworzyć nowe miejsca dla najmłod-
szych dzieci. W miejskich żłobkach 
jest ok. 4 tys. miejsc. W kolejce cze-

ka jednak 7 tys. dzieci. Podwyż-
ki opłat dotyczą też przedszkoli. 
bezpłatna opieka w przedszkolu 
publicznym będzie odbywała się 
tylko przez 5 godzin – pomiędzy 
8 i 13. za każdą rozpoczętą godzi-
nę zajęć od godz. 13 do 16, opłata 
wyniesie 0,25 proc. minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (tj. 3,51 
zł); za każdą rozpoczętą godzinę 
przed godz. 8 rano oraz po godz. 
16 – 0,13 proc. minimalnego wyna-
grodzenia za pracę (tj. 1,80 zł). 
oprócz tego, rodzice będą płacić 
za wyżywienie dziecka. – Two-
rzymy system, który za kilka lat 
będzie procentował – przekony-
wał wiceprezydent stolicy Wło-
dzimierz Paszyński. – W zeszłym 
roku przeciętne wynagrodzenie 
w stolicy wynosiło 4,5 tys. zł, więc 
dla przeciętnego warszawiaka 
opłaty są do przyjęcia. jjw

dzieci rodziców płacących podatki w Warszawie będą miały 
pierwszeństwo w przyjęciu do stołecznych placówek
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Honorowy obywatel abp Hoser
ratusz. 16 czerwca Rada War-
szawy przyznała honorowe 
obywatelstwa, czyli najwyższe 
wyróżnienia, które może przy-
znać stołeczny samorząd. Hono-
rowymi obywatelami stolicy 
zostali: rekomendowana przez 
Sld lidia Korsakówna, aktorka 
teatru „Syrena”, gwiazda pierw-
szego powojennego filmu „Przy-
goda na Mariensztacie”; wskazany 
przez PiS arcybiskup warszawsko- 
-praski Henryk Hoser oraz szef 
Parlamentu europejskiego, były 
premier Jerzy buzek, kandydat 
Po. uroczyste nadanie wyróżnie-
nia odbędzie się 31 lipca, podczas 
sesji Rady na zamku Królewskim. 
Honorowymi obywatelami stolicy 

są m.in.: Józef Piłsudski, ignacy Jan 
Paderewski, Maria Skłodowska- 
-Curie, Jan Paweł ii, kard. Józef 
Glemp, Marek edelman, Jan 
Nowak-Jeziorański, Norman 
davies, irena Sendlerowa, lech 
Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, 14. 
dalajlama Tybetu i rtm. Witold 
Pilecki. W ub. r. honorowe obywa-
telstwa otrzymali dwaj prezyden-
ci RP – Aleksander Kwaśniewski 
i  pośmiertnie lech Kaczyński, 
uczestniczka zamachu na Franza 
Kutscherę – Maria Stypułkowska- 
-Chojecka ps. „Kama”, uczestnicz-
ka powstania w getcie warszaw-
skim ziuta Hartman oraz pionier 
leczenia głuchoty – prof. Henryk 
Skarżyński.  wb

Kosmiczne kino
centrum nauki kopernik. 19 
czerwca w Centrum Nauki Koper-
nik otwarto kolejną atrakcję: pla-
netarium, w którym gołym okiem 
można obejrzeć 20 mln gwiazd. 
Wszystko dzięki supernowo-
czesnemu projektorowi gwiaz-
dowemu, 25 komputerom i 4 naj-
nowszym rzutnikom. Na ekranie 
rozpostartym na kopule obraz 
jest tak realny, że widzowie czu-
ją się jak kosmonauci, dryfujący 
w przestrzeni kosmicznej. Przez 

pierwsze kilkanaście minut 
oglądają ruchomą mapę roz-
gwieżdżonego nieba, słuchając 
objaśnień. Potem wyświetlany 
jest film m.in. o czarnych dziurach, 
podboju kosmosu, a także filmy 
przyrodnicze i o ewolucji. bilety 
do  planetarium kosztują: 18 zł 
(normalny), 14 zł (ulgowy) oraz 47 
zł (rodzinny). Repertuar planeta-
rium znajduje się na stronie inter-
netowej: www.kopernik.org.pl. 
 wb

„Niebo Kopernika” to jedno z najnowocześniejszych planetariów 
w europie
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uwalniają okna
mazowsze. Wojewoda mazo-
wiecki Jacek Kozłowski zapo-
wiedział, że będzie skrupulat-
nie egzekwował przestrzeganie 
nowych przepisów, wprowadza-
jących zasadę „nieograniczania 
oświetlenia dziennego miesz-
kań”. oznacza to, że wszystkie 
reklamy zasłaniające okna 
w  blokach czy  kamienicach 
powinny zniknąć z budynków 
najpóźniej do 18 czerwca. Prze-
pis ten nie dotyczy jednak hote-
li, akademików 
czy biurowców. 
„Reklama wiel-
koformatowa 
powinna mieć 
należne miej-
sce w  prze-
strzeni miej-
skiej, ale  nie  powinno  się 
łamać zwykłych ludzkich praw 
do mieszkania, w którym okno 
jest oknem, a nie zasłoniętym 
prostokątem” – wyjaśnił Kozłow-
ski. Tym, którzy nie podporząd-
kują  się nowym przepisom, 
grozi grzywna do  50 tys. zł. 
 jjw

Jest szansa, 
że z budynków 

Warszawy 
znikną wreszcie 
płachty reklam
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Najgorszy koszmar z dzie-
ciństwa? Spędzić waka-
cje w domu. Na szczę-
ście w  stolicy to  nic 

strasznego. Miasto, jak co roku, 
przygotowało dla dzieci i mło-
dzieży sporo atrakcji. Podczas 
akcji „lato w mieście” za darmo 
można pojeździć na snowboardzie, 
„od kuchni” poznać historię Polski, 
podszkolić się w tańcu, fotografii, 
a nawet stworzyć własną sztukę. 
dziecko można również wysłać 
na  półkolonie organizowane 
przez stowarzyszenia katolickie. 
A  dla całej rodziny? Weekend 
można spędzić na  rodzinnym 
festynie, w  parku, na  rowerze 
lub na miejskiej plaży. dla tych, 
co chcą rzucić wyzwanie wakacyj-
nej nudzie, przygotowaliśmy garść 
propozycji.

ćwicz formę
od 28 czerwca o godz. 10.30 

rusza w Parku Agrykola impreza 
inaugurująca „lato w mieście”. 
W miasteczku sportowym można 
będzie sprawdzić swoją formę, ko-
rzystając np. z  bungy trampoliny 
czy ścianki wspinaczkowej. Część 
artystyczna z kolei stworzy okazję, 
by podpatrzeć najnowsze techniki 
tańca. Na scenie zaprezentują się 
bowiem zaproszone zespoły i fina-
liści projektu „zatańcz i Ty”.

Ale to dopiero wakacyjna roz-
grzewka. dzieci, które nie zostały 
zapisane do punktów dziennego 
pobytu – znajdujących się w szko-

łach czy przedszkolach – mogą 
do  31 sierpnia indywidulanie 
korzystać z  atrakcji przygoto-
wanych przez miasto. Pokazując 
ważną legitymację, za darmo bę-
dzie można skorzystać z basenu, 
hali sportowej, boiska czy pojeź-
dzić na nartach i snowboardzie 
na Górce Szczęśliwickiej lub zje-
chać z niej kolejką grawitacyjną. 
W sumie do wyboru jest 80 obiek-
tów sportowych.

Mimo wakacji, nie ma mowy 
o odpoczywaniu od nauki. W szko-
łach, bibliotekach, domach kultu-
ry i ośrodkach sportowych będą 
zorganizowane tzw. punkty zajęć 
specjalistycznych. Starsze dzieci 
mogą wziąć udział np. w warszta-
tach teatralnych, fotograficznych 
czy plastycznych, nauczyć się wspi-
naczki, podszkolić umiejętności gry 
w kosza czy tenisa. Część punktów 
czynna jest przez pięć dni w tygo-
dniu, inne w określonych dniach 
i godzinach. Wszystkie propozycje 
akcji „lato w mieście” znajdują się 
na stronie www.lato.warszawa.pl.

obudź geniusza
Ratusz przygotował również 

liczne imprezy towarzyszące. 

Największa feta pod nazwą „euge-
niusz” szykuje się 1 lipca. z okazji 
objęcia przez Polskę prezydencji 
w Radzie ue, Rynek Mariensztacki 
zamieni się w twórczą przestrzeń. 
będą m.in.: interaktywne insta-
lacje, warsztaty i gry związane 
tematyką unijną. z kolei histo-
rię Polski będzie można poznać 
podczas „Królewskiego spaceru 
– w stronę europy”. To odbywają-
ce się w czwartki od 7 lipca do 18 
sierpnia, od godz. 10 do 14, w Arka-
dach Kubickiego i ogrodach zam-
ku Królewskiego warsztaty m.in. 
z rysunku, sztuki rycerskiej oraz 
historii muzyki dawnej czy zamku 
Królewskiego.

„lato w mieście, lato w … Wiel-
kim” to z kolei teatralna propozy-
cja dla młodzieży. od 11 do 24 lipca 
młodzi ludzie będą mogli wziąć 
udział w warsztatach wokalnych, 
aktorskich oraz scenograficz-
nych. efektem ich twórczej pracy 
będzie sztuka, którą ostatniego 
dnia wystawią na Scenie Kame-
ralnej Teatru Wielkiego. z kolei 
dla mniejszych dzieci (6–10 lat) 
Teatr przygotował od 11 do 24 lip-
ca zajęcia, na których będą mogły 
uczyć się np. piosenek wraz z ukła-

dami tanecznymi oraz gry na pro-
stych instrumentach. Więcej 
o historii i formach tańca można 
będzie się dowiedzieć 21 i 28 lipca. 
Jak co roku, na dziedzińcu zamku 
Królewskiego odbędą się bowiem 
dziecięce ogrody Muzyczne. 
Geniusza będzie można obudzić 

wakacje 
w mieŚcie. 
Poczuj się 
jak rycerz, 
zaprojektuj 
przedstawienie 
lub naucz się 
salsy na miejskiej 
plaży 
w Wilanowie. 
Podpowiadamy, 
jak nie nudzić się 
latem w stolicy.

także podczas letnich warszta-
tów artystycznych „Przyjemne 
chwilki”, organizowanych przez 
Muzeum Fryderyka Chopina. 
zajęcia inspirowane twórczością 
wirtuoza fortepianu będą odby-
wały się w każdą niedzielę lipca 
i sierpnia w godz. 12–15 na tarasie 
Pałacu ostrogskich.

Na (pół)kolonii jest wesoło 
W zagospodarowanie czasu 

wolnego włączają się także orga-

nizacje katolickie. W Józefowie 
od 2001 r. półkolonie dla dzieci or-
ganizuje Stowarzyszenie Forum 
Chrześcijańskie. od 27 czerwca 
do 5 sierpnia, w godz. 9–16 miesz-
kańcy okolicznych dzielnic bez-
płatnie mogą posyłać tu swoje 
pociechy na zajęcia do przypa-
rafialnych świetlic przy kościele 
Mb Częstochowskiej oraz św. Jana 
Chrzciciela.

– Na  dzieci czekają lekcje 
tańca towarzyskiego z instruk-
torem, wyjście na basen, a także 
wycieczki do kina Centrum Roz-
rywkowego Hulakula, Centrum 
Naukowego Kopernik czy  rejs 
statkiem po Wiśle – wymienia 
ewa zabielska ze Stowarzyszenia.

Ci, którzy nie  będą chcieli 
korzystać z wyjazdu, mogą zo-
stać w  świetlicy. z  pewnością 
nie będą się nudzić. Na miejscu 
będzie można potańczyć na spe-
cjalnych matach, pograć na Play 
Station lub skorzystać z ostatnich 
zdobyczy techniki – zagrać w in-
teraktywną grę telewizyjną. Na-
śladując ruchy np. uderzenia ra-
kietą, uderzenia boksera czy rzut 
kulą w kręgle, a swoje wyniki ob-
serwować na ekranie telewizora.

Podobnie czas można spędzić 
w świetlicach prowadzonych przez 
Caritas. W wakacje w archidiece-
zji warszawskiej działa bowiem 
pięć placówek: na ul. dereniowej 
12, al. KeN 101, ul. Sokołowskiej 4, 
Gorlickiej 5/7, ul. Żytniej 1A. W die-
cezji warszawsko-praskiej działają 
świetlice na: ul. Korkowej 27, ul. Gar-
wolińskiej 4a, ul. 11 listopada 17/19.

– dzieci będą uczestniczyły 
w licznych atrakcjach w ramach 
akcji „lato w  mieście” – mówi 
elżbieta Jackiewicz z Caritas ar-
chidiecezji warszawskiej. – Pierw-
szeństwo mają osoby już zapisane 
do świetlic – wyjaśnia.

Prawie jak bałtyk 
A  kiedy nadejdzie upra-

gniony weekend... z całą rodzi-
ną można zorganizować sobie 
„wczasy w mieście”. zapracowani 
warszawiacy już dawno odkryli, 
że w miejskich parkach można 
dobrze odpocząć. W słoneczny 
weekend na Polu Mokotowskim 
czy  w  Parku Moczydło rozkła-
da się koc przy kocu. dla dzieci 
można wziąć zabawki, rower, 
książkę lub wspólnie zagrać w ro-
dzinną grę.

Prawie jak nad bałtykiem 
można za to poczuć się na jed-
nej z  trzech stołecznych plaż: 
na Saskiej Kępie, przy Stadionie 
Narodowym i w pobliżu Starego 
Miasta. odkąd władze miasta oczy-
ściły teren wokół Wisły, słonecz-

nych kąpieli zażywa coraz więcej 
warszawiaków. z kolei amatorów 
rodzinnych wypraw pieszych lub 
rowerowych może przyciągnąć 
nad wodę dodatkowa atrakcja. 
Po praskiej stronie wzdłuż brzegu 
powstała 10-kilometrowa ścieżka 
rekreacyjna, która ciągnie  się 
od mostu Łazienkowskiego do mo-
stu Grota-Roweckiego.

od 17 czerwca w stolicy poja-
wiło się kolejne miejsce do wy-
poczynku – plaża w Wilanowie. 
To propozycja skierowana do ty-
powych mieszczuchów. Plaża 
bowiem będzie mieścić się w cen-
trum dzielnicy, u zbiegu al. Wi-
lanowskiej i ul. Przyczółkowej. 
Ale o  leżeniu plackiem nie ma 
mowy. To propozycja aktywnego 
i kulturalnego spędzania czasu. 
dla plażowiczów przygotowane 
są  pokazy tańca klasycznego, 
nauka salsy, siatkówka plażowa, 
siłownie, plac zabaw, pokazy 
filmów oraz potańcówki na po-
wietrzu. z atrakcji można korzy-
stać codziennie do 11 września. 
� •

tekst
agata Ślusarczyk

agata.slusarczyk@gosc.pl

Tato, już lato
Piach na plażę w Wilanowie 
przywieziono specjalnie 
znad bałtyku

Kosmiczne atrakcje czekały na wszystkich, którzy w ubiegłym 
roku powitali lato na Agrykoli
poniżej z lewej: z ważną legitymacją za darmo będzie można 
korzystać ze stołecznych basenów
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Jeszcze o pielgrzymkach

Migiem, na kółkach

zmiana miejsca celebracji

Msza trydencka teraz na Karolkowej

W poprzednim numerze 
pisaliśmy o pątnikach, którzy 
z Warszawy i okolic pieszo 
wyruszą do mniej lub bardziej 
znanych sanktuariów.  
dzisiaj coś dla lubiących 
podróżować nieco szybciej.

V Piaseczyńska Pielgrzymka Rowero-
wa na Jasną Górę wyruszy w południe 

12 lipca, sprzed kościoła św. Anny w Piasecz-
nie (pl. Piłsudskiego 10). Jej organizatorem 
jest parafialny oddział Akcji Katolickiej. Piel-
grzymi codziennie pokonają od 40 do 100 km. 
Na Jasną Górę dotrą 15 lipca i będą nocować 
w klasztorze sióstr pasterzanek. Następnego 
dnia o godz. 10 w katedrze dołączą do ogólno-
polskiej Pielgrzymki Rowerowej. W południe 
wezmą udział we Mszy św. w kaplicy Matki 
bożej na Jasnej Górze. Po niej autokarem wró-
cą do Piaseczna. Najbardziej wytrwali znów 
wsiądą na rower i pojadą do sanktuarium 
w Łagiewnikach. Stamtąd wrócą pociągiem 
17 lub 18 lipca. W pielgrzymce weźmie udział 
ok. 45 rowerzystów. zapisy w zakrystii parafii 
św. Anny w Piasecznie, po Mszy św. (codzien-
nie 6.30, 8.00, 18.30; w niedziele 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00, 18.30). Przewodnikiem duchowym 
pielgrzymki jest proboszcz ks. dariusz Gas. 

Na rolkach
22 sierpnia z parafii Matki bożej Królowej 

Aniołów na bemowie (ul. ks. Markiewicza 1) 
wyruszy po raz dziewiąty pielgrzymka na rol-
kach. Jedyna taka w Polsce, a może i na świecie. 
Pielgrzymi pokonają 270 km w 5 dni. do Czę-
stochowy dotrą 26 sierpnia – na uroczystości 
Matki bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. 

W drodze opiekują się nimi księża (też na rol-
kach). Na pielgrzymkę można zgłosić się od 
1 lipca, wysyłając e-mail na adres: michal.peka-
la@uj.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię 
i nazwisko, telefon kontaktowy, PeSel i adres 
(potrzebne do ubezpieczenia). Po otrzymaniu 
mailem potwierdzenia, należy wpłacić zaliczkę 
w wysokości 20 zł. W pielgrzymce może wziąć 
udział 60 osób. Szczegółowe informacje na stro-
nie www.rolkowa.pl. 

z kościoła Mb Częstochowskiej 
do Jej sanktuarium

30 lipca po Mszy św. o godz. 7 sprzed kościo-
ła Matki bożej Częstochowskiej w Józefowie 
(ul. P. Skargi 24) wyruszy ii Pielgrzymka Ro-

werowa do Częstochowy. Trasa jest wytyczona 
bocznymi drogami i wynosi w przybliżeniu 
ok. 465 km. Przed wyjazdem warto trenować, 
gdyż w czasie pielgrzymki grupa będzie poko-
nywała każdego dnia od 70 do 90 km ze średnią 
prędkością ok. 20–22 km/h. Koszt wyjazdu: 300 
zł od osoby (w tym jest ubezpieczenie, wyży-
wienie, noclegi, koszulka i powrót). Pielgrzy-
mom będzie towarzyszył samochód wiozący 
bagaże. zapisy: pawel.czeluscinski@wp.pl tel. 
500 244 635. Powrót z Jasnej Góry: 5 sierpnia, 
po Mszy św. o godz. 6.

jjw

od  lipca wierni uczęszczający na  liturgię 
Mszy św. w rycie trydenckim będą się spo-
tykać w kościele św. Klemensa na Woli, a nie 
– jak do tej pory – u św. benona na No-wym 
Mieście.

W ydział duszpasterstwa warszawskiej 
kurii poinformował, że  Msza św. 

w rycie trydenckim, która jest sprawowana 
w Warszawie od 15 lat, z tego 10 w rektorskim 
kościele św. benona przy ul. Pieszej, zostaje 
przeniesiona. od lipca kościołem, w którym 

regularnie będzie odprawiana eucharystia 
w rycie trydenckim, będzie parafialny kościół 
św. Klemensa na Woli, przy ul. Karolkowej 49. 
decyzją kard.  Kazimierz Nycza od  1 lipca 
kościół ten staje się również miejscem dusz-
pasterstwa wiernych tradycji łacińskiej w ar-
chidiecezji warszawskiej. duszpasterską i ka- 
płańską troskę nad wiernymi korzystający-
mi z nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego 
kardynał powierzył dotychczasowemu opie-
kunowi tego środowiska redemptoryście o. 
Krzysztofowi Stępowskiemu. 

Pierwsza Msza św. trydencka w kościele św. 
Klemensa sprawowana będzie 1 lipca o godz. 
19.30. A podczas eucharystii odprawianej 
2 lipca o godz. 19.30 śpiew oraz liturgiczną 
asystę zapewnią pielgrzymujący w tym czasie 
po Polsce członkowie tradycyjnego, pochodzą-
cego z Włoch zakonu braci Franciszkanów 
Niepokalanej. W niedziele Msza święta w ry-
cie trydenckim w kościele św. Klemensa spra-
wowana będzie godz. 14, a w wyznaczone dni 
powszednie o godz. 19.30. 

 wb

Każdy sposób, żeby dojechać do Matki 
Jasnogórskiej, jest dobry (na zdjęciu 
ubiegłoroczni pielgrzymi)
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demoralizujące witryny mogą zniknąć 

zlikwidujmy pornokioski
W niemal każdym 
warszawskim kiosku 
można znaleźć 
kilkadziesiąt pism 
pornograficznych. 
Chociaż kioskarze 
coraz bardziej dbają 
o to, by zasłonić 
ich okładki, wciąż bez 
trudu można trafić 
na takie, w których 
do obscenicznych 
zdjęć mają dostęp 
nawet kilkuletnie 
dzieci.

Nieodpowiedzialni kioskarze 
demoralizują dzieci i mło-
dzież. W  witrynach kio-

sków wystawiają pornograficzne, 
obrzydliwe pisma razem z prasą dla 
dzieci – zaalarmował nas Czytelnik, 
Piotr Maj.

Miesiąc temu w kiosku przy 
centrum handlowym Auchan 
przy ul. Modlińskiej 8 na Żeraniu, 
obok dziecięcych gazetek, zauważył 
kilkanaście ostrych pism porno i… 
pamiątkę beatyfikacji Jana Pawła 
ii, z wizerunkiem ojca świętego 
w aureoli. Kilkanaście dni temu 
na podobne „atrakcje”, okraszone 
pismami dla homoseksualistów, 
natknął się na Żoliborzu, w kiosku 
u zbiegu ulic Słowackiego i Suzina.

– zgodnie z prawem umieszcza-
nie treści nieprzyzwoitych na wi-
doku publicznym – nawet jeżeli 
nie są one pornografią – stanowi 
wykroczenie, które podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny 
do 1,5 tys. złotych albo karze nagany 
– mówi Rafał Porzeziński z zarzą-
du stowarzyszenia „Twoja Sprawa”. 
Stowarzyszenie jesienią ubiegłego 
roku zmobilizowało warszawską 
Straż Miejską do interweniowania 
w miejscach, gdzie na odbiór tre-
ści obscenicznych narażone były 
dzieci.

– Młodych ludzi deprawuje 
także wiele okładek zwykłych cza-

sopism, które epatują fizycznością 
graniczącą z nagością. z pewnością 
nie pomagają one budować sza-
cunku młodych chłopców wobec 
drugiej płci. A bywają początkiem 
problemów z seksualnością – mówi 
Małgorzata lipniacka, która od kil-
ku lat propaguje w gimnazjach 
opracowany przez dr. Szymona 
Grzelaka program przeciwdziała-
nia zachowaniom ryzykownym – 
Archipelag Skarbów.

Pedagog uczy młodych, że aby 
być szczęśliwym w miłości, trzeba 
traktować człowieka całościowo.

– Program pokazuje młodym 
ludziom zagrożenia płynące 
z rozmaitych uzależnień, w tym 
także z uzależnienia od porno-
grafii. bo tylko ktoś zdający sobie 
sprawę z zagrożeń, ma szansę omi-
nąć rafy i stworzyć w życiu pięk-
ny związek – mówi Małgorzata 
lipniacka.

Stowarzyszenie „Twoja Sprawa” 
wskazało strażnikom miejskim 
kilkadziesiąt kiosków sieci RuCH, 
w których naruszano prawo. Straż 
Miejska ukarała kilkunastu kio-
skarzy. Stowarzyszenie umieściło 
też na swojej stronie internetowej 
(www.twojasprawa.org.pl) wzór za-
wiadomienia o podejrzeniu popeł-
nienia wykroczenia, które można 

złożyć do straży lub policji. zachę-
cało również do wysyłania na ręce 
Wojciecha Heydla, nowego prezesa 
RuCH S.A., „listu Marysi”.

– list miał formę filmu, w któ-
rym tytułowa Marysia osobiście 
apeluje o to, by chronić inne dzieci 
przed brzydkimi i złymi zdjęciami. 
Co najmniej 1200 osób w tej formie 
zaprotestowało przeciwko porno-
grafii kioskowej – mówi przed-
stawiciel Stowarzyszenia „Twoja 
Sprawa”.

zdaniem stowarzyszenia, je-
sienna akcja wpłynęła na sposób 
eksponowania pornografii w mo-
nitorowanych kioskach.

– oczywiście wiemy, że w całej 
Polsce w wielu miejscach prawo 
w tym względzie nadal jest łama-
ne. Ale zachęcam: jeżeli w waszej 
okolicy prasa erotyczna i porno-
graficzna atakuje swymi treściami 
wasze dzieci, złóżcie zawiadomienie 
do właściwej dla miejsca jednostki 
Straży Miejskiej lub na Policję – 
mówi Rafał Porzeziński.

Straż Miejska zapewnia, 
że strażnicy będą reagować na zgło-
szenie każdej osoby, która poczu-
je się urażona eksponowaniem 
treści erotycznych na okładkach 
publikacji prasowych.

Tomasz Gołąb

Prosimy o zgłoszenia

monika niżniak, rzecznik prasowy straży miejskiej

– W sprawie propagowania nieprzyzwoitych treści 
od początku 2011 r. do końca maja interweniowaliśmy 
kilkanaście razy. Ale działania straży w tym 
obszarze są uzależnione od reakcji i wrażliwości 
mieszkańców. Możemy podjąć interwencję dopiero 

po otrzymaniu formalnego zgłoszenia od osoby, która 
poczuła się urażona eksponowanymi treściami. Straż nie będzie 
bagatelizować żadnego zgłoszenia – każde wskazane miejsce 
zostanie skontrolowane. Kioskarze zazwyczaj starają się 
ukryć nieprzyzwoite treści przed mieszkańcami i dziećmi. 
Ale nie oznacza to, że problem został rozwiązany. dlatego też 
warto o nim ciągle przypominać. 

Witryny kiosków pełne są wyuzdanych zdjęć. A wystarczy jedno zgłoszenie do Straży Miejskiej
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święto 
Papieskie
W  uroczystość śś. Apostołów 
Piotra i Pawła, z okazji święta 
Papieskiego 29 czerwca o godz. 
16.30 w bazylice świętego Krzyża 
zostanie odprawiona uroczysta 
Msza św. w udziałem prymasa 
Polski. 

W samo 
południe!
Codziennie do  24 września 
(oprócz niedziel i świąt), o godzi-
nie 12 odbywają  się koncerty 
ósmej edycji cyklu: „Wielkie orga-
ny w Archikatedrze”. To koncerty 
na żywo (trwające ok. 30 minut) 
w wykonaniu najlepszych pol-
skich organistów. Po nich można 
zwiedzić podziemia i grobowce 
znajdujące się w archikatedrze. 
Wejściówki do nabycia bezpo-
średnio przed koncertem.

do słuchania 
w wakacje
W  ramówce 
wak ac yjnej 
Radia War-
szawa od  27 
czerwca wie-
le ciekawych 
programów. z „Raportem Służb” 
bezpiecznie dojedziesz do celu, 
odpoczniesz nad wodą i w lesie. 
Policję i straż pożarną od ponie-
działku do  czwartku o  godz. 
9.40 i  w  piątki o  godz. 16.40 
zaprasza ewa Pietrzak. Na misje 
w Radiu Warszawa, zapraszają 
urszula Kacprzak, Katarzyna 
Matusz i  igor Homka. „Misja 
Warszawa” od  poniedział-
ku do  piątku o  godz. 11.40. 
Wystąpią specjaliści od  misji: 
ks. dr Tomasz Atłas, ks. dr zenon 
Hanas, o. dr  Tomasz Szyszka 
i Krzysztof Górski.

lato z jazzem

2 lipca na warszawskiej Starówce 
rusza Międzynarodowy Plenero-
wy Festiwal Jazz. Sobotnich kon-
certów w lipcu i sierpniu można 
posłuchać za darmo. Każda festi-
walowa edycja przyciąga ok. 50 
tys.�słuchaczy.� •

zapowiedzi
Między medycyną a okultyzmem 

duchowe zagrożenie kłuciem

Poradnia leczenia bólu i Aku-
punktury działająca przy 

ul. Mochnackiego – jedna z kilku 
tego typu w stolicy – to najstarsza 
państwowa placówka, w której ból 
dodatkowo leczy się igłami. Na par-
terze, gdzie mieści się poradnia, 
nie ma kolejek. Pacjenci to zazwy-
czaj starsze osoby, które szukają 
sposobu, by pozbyć się uciążliwe-
go bólu. Przychodzą tu regularnie. 
Twierdzą, że akupunktura, czyli 
nakłuwanie cieniutką igłą „chiń-

skich punktów” znajdujących się 
na ich ciele, pomaga.

Tymczasem założenia, na któ-
rych opiera  się akupunktura, 
nie mają charakteru naukowego. 
Podstawą akupunktury jest bo-
wiem chińska religia taoistyczna, 
według której cały wszechświat 
wypełniony jest  kosmiczną 
energią (zwaną tao). Przepływa 
ona przez ludzkie ciało w 12 spe-
cjalnych torach – merydianach. 
utrata równowagi energetycznej 

powoduje chorobę. Nakłuwając 
odpowiednie „punkty energetycz-
ne”, które są powiązane z chorymi 
narządami, można przywrócić 
zdrowie.

Współczesna medycyna 
traktuje starochińskie wierzenia 
dopiero jako punkt wyjścia do na-
ukowych badań. uczeni szukają 
związku między np. nakłuwaniem 
ciała a redukcją bólu. – Nakłucie 
receptora bólowego zwiększa 
produkcję endorfin – substancji 
przeciwbólowych – mówi neuro-
log Henryk Szymański z Poradni 
leczenia bólu, Wojskowego insty-
tutu Medycznego w Warszawie.

Przed wizytą w gabinecie aku-
punktury przestrzegają księża 
egzorcyści, bo paramedyczna 
metoda jest  ściśle powiązana 
z religią Wschodu, a ta wyklu-
cza istnienie osobowego boga. 
– Już przez sam kontakt z tego 
typu praktykami wchodzimy 
w sferę działania złego ducha. 
Mimo poprawy zdrowia, mogą 
pojawić się uboczne skutki jego 
działania np. zniewolenie, lęki, 
niepokój, pogorszenie się relacji 
z bliźnimi – tłumaczy ks. ireneusz 
Łukanowski, pallotyn.

dlaczego zatem nie do końca 
naukowe metody są stosowane 
w publicznej przychodni? – usługi 
akupunktury świadczy pięć osób. 
dwie opłaca Narodowy Fundusz 
zdrowia, trzy leczą prywatnie, 
gdyż w tym roku Fundusz uznał 
ich  kwalifikacje za  niewystar-
czające – wyjaśnia kierownik 
przychodni dr Anna Niemczuk-
Szczytkowska. – Fundusz nie fi-
nansuje akupunktury. Kontraktu-
je usługę leczenia bólu, ale wybór 
metody pozostawia lekarzowi – 
wyjaśnia Agata Sochaczewska 
z Mazowieckiego oddziału NFz.

Poradnia leczenia bólu 
i Akupunktury powstała 30 lat 
temu jako samodzielna jednost-
ka – wówczas jedyna w Polsce 
publiczna przychodnia, w której 
dodatkowo stosowano alterna-
tywne metody leczenia. Powołał 
ją twórca polskiej akupunktury 
prof.  zbigniew Garnuszewski. 
do tej pory nikogo fakt jej istnie-
nia nie dziwi.

Agata ślusarczyk

Na budynku studenckiej przychodni przy 
ul. Mochnackiego wiszą trzy tabliczki. 
Pierwsza informuje o adresie placówki, 
druga o jej szerokiej specjalizacji, a trzecia 
o niekonwencjonalnych metodach leczenia.

Poradnia leczenia bólu i Akupunktury od 2008 r. działa w ramach 
publicznej przychodni przy ul. Mochnackiego
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