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WARSZAWSKI
Święto Miłosierdzia dla Warszawy

redaktor wydania

W

minioną niedzielę
zakończyły się na
Stegnach dwunaste Targi
Książki Katolickiej. Wzięło
w nich udział 86 wydawców, w tym kilku zagranicznych. Co roku liczba
odwiedzających targi rośnie, a oferta wystawców
się poszerza. Ale nie tylko
książek szukają odwiedzający je goście. Także
możliwości rozmowy z
autorami, księżmi, teologami, biblistami... Dlatego
też towarzyszące targom
imprezy, wykłady i dyskusje przyciągają rzesze słuchaczy. Szukają literatury,
rozmów, spotkań, które
pomogą im w dzisiejszym
świecie żyć po chrześcijańsku.


ZA

TYDZIEŃ

 Światowe SANKTUARIA
NA NATOLINIE

MARYJNE

Miłość idzie do pracy
„Miłosierdzie to miłość, która
idzie do pracy” – przypomniał
pod pomnikiem Chrystusa
Miłosiernego na Woli
bp Stanisław Kędziora.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego biskup pomocniczy warszawsko-praski Stanisław Kędziora odprawił Mszę św. dla około tysiąca osób, zgromadzonych,
jak co roku tydzień po Wielkanocy, u stóp pomnika Chrystusa Miłosiernego.
Wierni wolskich parafii i czciciele miłosierdzia Bożego z całej
Warszawy odmówili wraz z siostrami z ul. Żytniej Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Sześciu kapłanów niemal przez całą uroczystość spowiadało w ustawionych
na trawniku konfesjonałach. Przy
ołtarzu postawiono portret Jana
Pawła II, bo dokładnie w wigilię
święta Miłosierdzia Bożego ubiegłego roku Papież odszedł do domu Ojca. Z tego powodu uroczystości sprzed pomnika przeniesione zostały wówczas na plac
Piłsudskiego.

TOMASZ GOŁĄB

JOANNA
JURECZKO-WILK

– Był papieżem tylu Przed ołtarzem
łosierdzia to nasze dziezmian w Kościele i świe- stanął portret
dzictwo, a Papież z pewcie, ale w jego posługi- Jana Pawła II
nością chciałby, byśmy
wanie był wpisany krzyż.
zanieśli je aż po krańTa moc krzyża ukształtoce ziemi.
wała jego pontyfikat i nauczyła
W niedzielę w katedrze pogo widzieć zawsze drugiego czło- lowej wierni na każdej Mszy św.
wieka – mówił bp Kędziora, opo- mogli ucałować relikwie św. s.
wiadając o jednej z audiencji, gdy Faustyny. Relikwiarze dla katedry
Jan Paweł II dostrzegł, pośród ty- polowej w Warszawie oraz Kwasięcy wiernych, w dziesiątym rzę- tery Głównej NATO w Bruksedzie krzeseł kobietę, która bar- li przekazała s. Małgorzata Kodzo chciała otrzymać dla siebie cik ze Zgromadzenia Sióstr Mati kilkumiesięcznego dziecka je- ki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik.
go błogosławieństwo. – Kult MiTG

KAPŁAŃSKI ZŁOTY JUBILEUSZ
szą św. w gnieźnieńskiej katedrze rozpoczęły się 22 kwietnia obchody 50.
rocznicy kapłaństwa kard. Józefa Glempa.
W Eucharystii uczestniczyli też kapłani, którzy wraz z nim przyjęli święcenia kapłańskie. „Trudno byłoby mi wskazać inny rocznik, który wydał aż trzech biskupów; obok
Prymasa Polski także bp. Jana Nowaka i bp.
Jerzego Dąbrowskiego” – mówił w homilii
abp Henryk Muszyński. Prymas złożył kwiaty
na grobie swojej matki w Mogilnie oraz przewodniczył Mszy św. w kościele św. Jakuba
Apostoła, w której kiedyś odprawił swoją
Mszę prymicyjną. 23 kwietnia koncelebrował
na placu św. Wojciecha w
Gnieźnie uroczystą Sumę
W kościele
w Mogilnie 50 lat odpustową. Kard. Glemp
obchodzi w tym roku
temu ks. Józef
także 27. rocznicę sakry
Glemp odprawił
biskupiej i 25. rocznicę poswoją pierwszą
Mszę świętą
sługi prymasowskiej. 
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Medal dla papieskiego biografa

Pluszaki przed katedrą
wek dla najbardziej potrzebujących maluchów z diecezji warszawsko-praskiej oraz archidiecezji warszawskiej. Przekazania
zabawek, mieszczących się w
dwóch półciężarówkach, dokonał prezes warszawskiego zarządu regionalnego PiS
– Wojciech Dąbrowski.

ARCHIWUM

PRAGA. 19 kwietnia przed katedrą św. Floriana na Pradze nastąpiło przekazanie darów zbieranych przez członków Prawa i
Sprawiedliwości w ramach akcji „Świąteczna Pisanka”. Od
31 marca do Wielkiego Piątku
trwała zbiórka misiów, lalek, samochodów, gier i innych zaba-

inaczej patrzył na świat i ukazywał ludziom podstawowe wartości. „To również wiara – mówił Weigel – pozwoliła Polsce
przeciwstawić się nie tylko zaborcom w XIX w. i okupantom
w czasie II wojny światowej, ale
także uzurpacji w latach 1945–
1989. Nadzieja, która wypełniała Jana Pawła II i która pociągała ludzi do niego, była zbudowana na wierze w Boga, Bożą opiekę nad światem, a stąd brało się
także jego zaufanie do człowieka. Papieski biograf podkreślił,
że świat zawdzięcza Polsce bardzo wiele. Dodał też, że Polska
ma dług wobec Jana Pawła II i wyraził nadzieję, że będzie mogła
go spłacić poprzez odwoływanie
się do wartości chrześcijańskich
i do swoich korzeni. Z tej skarbnicy powinni czerpać rządzący.
Prawda – podstawa pontyfikatu
Jana Pawła II jest wartością, którą
odkrył we własnej kulturze.

II

KSZYSZTOF STĘPKOWSKI
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Prezydent modlił się za ojca

Prezydent RP Lech Kaczyński z rodziną uczestniczył we Mszy św.
w intencji swojego ojca, por. Rajmunda Kaczyńskiego, uczestnika
Powstania Warszawskiego. Mszę św. w katedrze przy ul. Długiej
odprawił 19 kwietnia biskup polowy Tadeusz Płoski.

Pluszaki dla najmłodszych warszawiaków

UW – najlepszy z najlepszych
RANKING
UCZELNI.
Uniwersytet Warszawski zwyciężył w rankingu szkół wyższych, organizowanym przez
„Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”. Inne warszawskie
uczelnie też znalazły się w
czołówce. Komisja, składająca się z profesorów, oceniała prestiż szkoły, kwalifikacje
kadry, warunki nauki, a także umiędzynarodowienie studiów. Najlepszą uczelnią niepubliczną okazała się Wyższa
Szkoła
Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie.
Wśród uczelni rolniczych
najwyżej notowana została warszawska Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego,
wśród
technicznych
–
Politechnika
Warszawska,
wśród ekonomicznych – Szkoła

PIOTR ŻYCIEŃSKI

GEORGE
WEIGEL
W
WARSZAWIE. George Weigel,
teolog, publicysta, wybitny biograf Jana Pawła II, 20 kwietnia
odebrał z rąk ministra Kazimierza
Ujazdowskiego złoty medal zasługi „Gloria Artis”, najwyższe
polskie odznaczenie w dziedzinie kultury. Dziękując za odznaczenie, George Weigel podkreślił, że napisanie biografii Jana
Pawła II i zapoznanie się z polską kulturą było wielkim przywilejem jego życia. Biograf wygłosił w warszawskiej Bibliotece
Uniwersyteckiej wykład „Polskie
doświadczenie historyczne jako
element kształtujący pontyfikat
Jana Pawła II”. Zderzenie z totalitaryzmem, tradycja tolerancji religijnej i odważnej wiary,
polska maryjność to czynniki,
które, jego zdaniem, kształtowały pontyfikat Papieża Polaka.
Weigel podkreślił, że to dzięki wierze i nadziei polski Papież

CARITAS DWP

Minister Kazimierz Ujazdowski (z prawej) odznaczył medalem „Gloria Artis”
G. Weigla

Główna Handlowa, a spośród uczelni medycznych najwyżej oceniono warszawską
Akademię Medyczną.

100 km dla Papieża
ZAWODY W GRÓJCU.
22 kwietnia na stadionie
Grójeckiego Ośrodka Sportu
rozegrano bieg dzieci i mło-

dzieży na 100 km. Młodzi
zawodnicy chcieli w ten sposób uczcić zmarłego przed
rokiem Jana Pawła II.
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Nowi prałaci i kanonicy

W rokietach i mantoletach
W Wielki Czwartek kard. Józef
Glemp, Prymas Polski, odznaczył
godnościami kościelnymi
20 kapłanów naszej diecezji.

Godnośc i strój

szard Kania, proboszcz Poszerzyło
ny kapelan ZHP, a także
par. Rososz; ks. Krzysz- się grono
prefekt Liceum im. Reytof Kłosiewicz, kapelan kanoników
tana w Warszawie.
na Cmentarzu Północ- i prałatów
Wszyscy kapłani bęnym w Warszawie; ks. archidiecezji
dą mogli zakładać na suRyszard Zbigniew La- warszawskiej
tannę rokietę, czyli komskowski, organizator i
żę z fioletowym podbiproboszcz dwóch ursuciem, i czarny mantoskich parafii – Najświętszego Ser- let, czyli pelerynę – strój bez ręca Pana Jezusa i Najświętszego kawów sięgający kolan. Do nieCiała i Krwi Chrystusa; ks. Boh- dawna mogli też nosić specjaldan Leszczewicz, referent Wy- ny pierścień.
działu Budowy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej, w tym
Szersze kapituły
Świątyni Opatrzności Bożej, dyrektor Domu Rekolekcyjno-ForMetropolita warszawski
macyjnego w Warszawie na Bie- kard. Józef Glemp trzem kalanach, a od niedawna proboszcz płanom nadał również godpar. św. Ignacego Loyoli w War- ność kanonika gremialnego
szawie; ks. Tomasz Małkiński, (prałata kapituły). Kapituła to
kapelan Hospicjum Onkologicz- kolegium kapłanów przy kanego w Warszawie na Ursyno- tedrze lub kolegiacie, któwie oraz psycholog w Archidie- rych zadaniem jest sprawocezjalnej Poradni Katolickiej w wanie uroczystej liturgii w
Warszawie, przy ul. Nowogrodz- kościele katedralnym (kapikiej 49; ks. Józef Południak, pro- tuła katedralna) lub kolegiaboszcz par. Werdun i Rembertów ckim (kapituła kolegiacka).
Grójecki, wicedziekan tarczyński; Kapitule przewodniczy preks. Stanisław Przeździecki, pro- pozyt lub dziekan. Kapituły
boszcz par. NMP Wspomożyciel- żądzą się swoimi statutami,
ki Wiernych w Kostowcu i bu- należą także do nich kanonidowniczy tamtejszego kościoła; cy honorowi. W archidiecezji
ks. Tomasz Sobiecki, prokurator warszawskiej obecnie są trzy
Wyższego Metropolitalnego Se- kapituły. Do Kapituły Koleminarium Duchownego w War- giackiej Kampinosko-Bielańszawie, oraz ks. Jan Wojciech Uj- skiej przy kościele Niepokama, duszpasterz harcerzy, naczel- lanego Poczęcia Najświętszej

Maryi Panny w Lesie Bielańskim dołączyli: ks. Tomasz
Król, proboszcz par. św. Tomasza w Warszawie na Imielinie; ks. Walenty Królak, proboszcz par. św. Augustyna na
Muranowie, ojciec duchowny
alumnów Archidiecezjalnego
Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” oraz ks.
Zdzisław Struzik, proboszcz
par. Matki Bożej Bolesnej w
Milanówku.
W grono kanoników honorowych Kapituły Kolegiackiej
Wilanowskiej kard. Józef Glemp
włączył ks. Stanisława Golbę,
proboszcza par. Błędów, dziekana mogielnickiego; ks. Zbigniewa Sajnoga, proboszcza
par. św. Józefa w Ursusie i dziekana ursuskiego, oraz ks. Zenona Tomczaka, proboszcza par.
MB Szkaplerznej w Warce, dziekana wareckiego. Wszyscy prałaci mogą nosić czarną sutannę z guzikami i obszyciem fioletowym, fioletowy pas, komżę
z fioletowym podbiciem oraz
pierścień. Kanonicy mają prawo nosić także dystynktorium,
czyli łańcuch z medalionem,
specyficznym dla danej kapituły. Kanonicy Kapituły Kampinosko-Bielańskiej noszą w miejsce
fioletowego mantoletu kremową pelerynę.
TG

30 kwietnia 2006 GOŚĆ NIEDZIELNY

W hierarchii władzy najwyżej stoi ordynariusz, który zarządza diecezją. Pomagają mu dziekani, czyli proboszczowie, którzy odpowiadają za dekanaty, w
skład których wchodzi kilka, kilkanaście parafii. Tymi kierują proboszczowie, mający do pomocy
wikariuszy.
Stosunkowo najtrudniej rozróżnić hierarchię odznaczeń kościelnych. Tylko najwyższe z nich,
infułata, przyznaje Stolica Apostolska.
– Ordynariusz wręcza je za
specjalne zasługi dla Kościoła lokalnego, biorąc pod uwagę całokształt pracy duszpasterskiej.
Z godnością kościelną łączą się
specyficzne elementy stroju –
wyjaśnia ks. prałat Grzegorz Kalwarczyk, kanclerz kurii warszawskiej.
W Wielki Czwartek kard. Józef Glemp 14 kapłanom nadał
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, czyli godność kanonika.
Otrzymali je: ks. Tadeusz Aleksandrowicz, proboszcz par. w
Otrębusach i wicedziekan dekanatu brwinowskiego; ks. Leszek
Bruliński, proboszcz par. Narodzenia Pańskiego w Błoniu; ks.
Stanisław Dobkowski, proboszcz
par. św. Mikołaja w Warce; ks. Tadeusz Gałecki, proboszcz par. w
Sobikowie; ks. Kazimierz Gers,
proboszcz par. bł. Marceliny Darowskiej w Burakowie; ks. Ry-

TOMASZ GOŁĄB

Ksiądz kanonik, prałat, infułat… Tytułów kościelnych nie jest
zbyt wiele. Warto więc wiedzieć,
jak je odróżnić.
Duchowni różnią się przede wszystkim hierarchią przyjętych święceń. Najniższym stopniem jest w niej diakon. Z chwilą przyjęcia święceń kapłańskich
staje się on prezbiterem. Stosunkowo nieliczni dostępują kolejnego stopnia i zostają biskupami.
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XII Targi Wydaw

Święto książki, pu
Ponad pięć tysięcy

Sonda
CZEGO SZUKAM
NA TARGACH?
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MONIKA I BŁAŻEJ
CHODARCEWICZOWIE
Na targi przyszliśmy, szukając konkretnych książek. Przede
wszystkim szukaliśmy publikacji z dziedziny wychowania i naturalnego planowania
rodziny. I nie zawiedliśmy się.
W tych dziedzinach oferta tytułów katolickich jest bogata i
można spokojnie coś wybrać
dla siebie. Kupiliśmy między
innymi książkę „Jak być mamą doskonałą”, bo chcemy
naszą córkę Olę wychować
mądrze. Rozglądaliśmy się
też za książkami dla dzieci.
I w tej dziedzinie jest w czym
wybierać.

IV

ZYTA BURGOŃSKA
Mam czworo
wnucząt i to
dla nich przede
wszystkim szukam lektur na
targach. Kupię
książkę „Przygody Homa”
Bogusława Łozińskiego i może jeszcze coś. Ale szukam
też dobrej książki dla mnie.
Co znaczy dobrej? Takiej,
która porusza aktualne sprawy i daje do nich komentarz,
ale także pogłębia wiedzę religijną. To dlatego sięgam także po lektury, które moi znajomi nazywają trudnymi: encykliki i inne książki Papieża.
Przeczytałam „Przekroczyć
próg nadziei”. Książki te są
trudne, ale ja nigdy nie lubiłam stać w miejscu. Trzeba
sobie wyznaczać ambitne cele, prawda?

zwiedzających targi książki
katolickiej nie zawiodło się.
Mogli przebierać wśród
ulubionych tytułów jak
w ulęgałkach.
Ale większość
z nich wyszła
z pustymi rękami.
Bo dziś mało kogo
stać na kupowanie
książek.
tekst i zdjęcia
TOMASZ GOŁĄB

S

ala szkoły na Stegnach
zamieniła się na trzy dni
w największą księgarnię
katolicką w kraju, a sale
kościoła Marianów w wyborny
salon dyskusji o Kościele i problemach życia religijnego.
– Są setki tysięcy książek i
wiele targów, ale tylko jedne z
przymiotnikiem – katolickie. To
świadectwo zmian – mówił otwierając imprezę na Stegnach
bp Ignacy Jeż.
Przez trzy dni, 21–23 kwietnia, niby wszystko działało jak w
dobrym mechanizmie: była doskonała oferta, mnóstwo osób
przeglądających książki, plejada
wydawnictw o imponującym dorobku, atrakcyjne targowe rabaty. Targom sprzyjał nawet kalendarz, bo 23 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Książki. Ale…

– Chcielibyśmy mieć Wielu było
dotrzeć do świadomobogatą ofertę książek, zwiedzających,
ści wiernych z nowym
także dla dzieci, których ale kupujących
tytułem.
treść dotyka doświad- – znacznie mniej
– Jakby katoliccy
czenia wiary. Problem
wydawcy wstydzili się
w tym, że większość taużywać mechanizmów
kich książek jest niedochodowa. reklamowych – dziwił się socjoNie brakuje dobrych autorów, ale log Andrzej Rostocki.
dziś bardzo trudno sprzedać na– To nie wstyd, a niemoc –
wet tysiąc egzemplarzy książki odpowiadał dyrektor Księgarni
– mówi szczerze Jacek Chromy, św. Jacka, ks. Krystian Kukowka.
dyrektor Wydawnictwa Archidie- – Wiele wydawnictw z powodu
cezji Warszawskiej. Dyskusji na braku pieniędzy nie ma nawet
kanwie najnowszej książki oficy- działu marketingu.
ny, fantastycznych opowiadań –
Ewa Ugorowska nie wyznabajek dla dzieci „Przygód Homa” czyła sobie limitu zakupów, ale
Bogumiła Łozińskiego, z ilustra- i tak z targów wyszła tylko z kilcjami Ewy Wardzyńskiej, przysłu- koma książkami. Za to w ciągu
chiwało się kilkanaście osób.
trzech dni odwiedziła je dwukrotUtyskiwań wydawców można nie: raz kupując „Dziecko pokobyło posłuchać więcej. Ale na Tar- ry” Wydawnictwa Encyklopedyczgach przedstawiano także recep- nego i „Odwiedzając czarownice”
ty na uzdrowienie rynku księgar- rzeszowskiego wydawnictwa Ad
skiego. Wiele mówiono o tym, że Oculos. Za drugim razem przytylko nieliczne wydawnictwa po- prowadziła córkę i razem kupiły
trafią korzystać z nowoczesnego modlitewnik „Na Górze Przemiemarketingu. A bez niego trudno nienia” Wydawnictwa WAM.
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wców Katolickich

ustki w portfelach
PUBLIKACJE NAGRODZONE NAGRODĄ
STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW KATOLICKICH
FENIKS 2006
 nagroda główna FENIKS 2006 dla prof. Anny Świderkówny, za nieustan-




Prof. Anna Świderkówna, laureat Feniksa 2006, sporo czasu spędziła wśród
książek gościa targów, francuskiej księgarni La Procure








Ogromnym wzięciem cieszyło się spotkanie z demonologiem o. Posackim SJ

Dla tych, którzy na targi
przyszli głównie oglądać niż
kupować, atrakcją były także dziesiątki spotkań z autorami oraz panele dyskusyjne.
Największe emocje i audytorium towarzyszyły zwłaszcza
spotkaniom z demonologiem
o. Aleksandrem Posackim SJ i
egzorcystą ks. Andrzejem Trojanowskim. Burzliwa dyskusja
wywiązała się także po spotkaniu z o. Wojciechem Jędrzejewskim OP, autorem modlitewnika dla młodych „Z Bogiem na czacie”.
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Zyta Burgońska przyszła na
targi, mając w portfelu 50 zł,
„żeby nie kusiło na więcej”. A
pokus targowych było bez liku,
i to na każdym z setki stoisk.
Nie mówiąc już o cukierkach,
gorącej wedlowskiej czekoladzie na stoisku wydawnictwa
Marianów i innych atrakcjach.
Maria Kozłowska szukała na
targach tylko książki Jacka Santorskiego. Nic innego nie kupiła, „bo kieszeń emeryta jest za
mała na takie atrakcje”, a w domu czekają jeszcze na lekturę
„Cuda Jana Pawła”.

ne odczytywanie Biblii – „księgi życia” – w sposób odsłaniający przed
człowiekiem coraz to nowy, głębszy sens jego egzystencji;
FENIKS DIAMENTOWY dla Jana Pawła II, za świadectwo życia i umierania, i wszystkie słowa;
dzięki którym wciąż można mieć nadzieję, a
szczególnie za jedną z najpiękniejszych myśli, że
„Drogą Kościoła jest człowiek”;
dla Oficyny Wydawniczej VOCATIO za
„Prymasowską Serię Biblijną”, udostępniającą
polskiemu czytelnikowi to, co w biblistyce światowej najcenniejsze;
dla Wydawnictwa M za „Dzieła zebrane”
Romana Brandstaettera, które w swej istocie są
interpretacją tej jedynej „księgi ksiąg”, jaką jest
Biblia;
dla Instytutu Myśli Józefa Tischnera za książkę
Karola Tarnowskiego „Usłyszeć niewidzialne.
Zarys filozofii wiary”, będącą niebanalną próbą racjonalizacji pytania: po co
wierzyć?;
dla Księgarni św. Wojciecha za album
„Krzyże litewskie” autorstwa Adomasa
Varnasa, który urzeka oryginalnością formy i głębią treści;
dla Wydawnictwa Jedność za książkę „Biblia dla najmłodszych. Gry i
zabawy o tematyce biblijnej w domu i szkole” Segarry Merce i Francesc
Rovery, będącą absolutnie praktycznym komentarzem do Biblii;
dla Edycji św. Pawła za „Słowa sercem pisane” ks. Jana Twardowskiego,
dzięki którym łatwiej nam przeżywać i nazywać to, co w życiu najważniejsze;
dla Edycji św. Pawła za książkę Josepha Ratzingera „Europa Benedykta
w kryzysie kultur”, będącą ważnym głosem w dyskusji o kryzysie
chrześcijańskiej niegdyś Europy;
wyróżnienie specjalne dla prof. Władysława Bartoszewskiego, autora
książki „Warto być przyzwoitym” za świadectwo zgodności słowa i życia, których tak brak w naszym życiu publicznym;
nie przyznano nagród w kategoriach: tłumacz, multimedia i publicystyka religijna.
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Co nowego zobaczymy w Muzeum Powstania Warszawskiego?

Zbudowali Liberatora

GOŚĆ NIEDZIELNY 30 kwietnia 2006

Bombowiec B24-J, jeden z
najsłynniejszych samolotów
drugiej wojny światowej, dokonywał zrzutów broni i żywności w czasie powstania warszawskiego.
– Służył jako samolot rozpoznawczy, transportowy, bombowiec. Mógł przewieźć i zrzucić
wszystko – mówi Piotr Śliwowski z muzeum. – Dokonując zrzutów nad Warszawą, zniżał lot do
40 metrów nad ziemią – latał tuż
nad dachami domów, narażony
na atak niemieckiej artylerii.
– Wielu powstańców mówi nam, że prawdziwymi bohaterami byli w tamtych czasach
lotnicy, którzy pokonywali nocą
2 tys. kilometrów nad okupowanymi terytoriami, by pomóc
walczącej stolicy Polski. Lotnictwo poniosło wtedy ogromne
straty, zginęło 78 lotników Polskich Sił Powietrznych. Chcieliśmy oddać im hołd – dodaje Jan
Ołdakowski, dyrektor muzeum.
Dlatego też w otwartej, nowej hali B Muzeum Powstania
Warszawskiego znajdzie się naturalnej wielkości, choć mocno
uproszczona, replika Liberatora o
długości 20 m i rozpiętości skrzy-

VI

ZDJĘCIA JOANNA JURECZKO-WILK

Po kilkumiesięcznej przerwie,
3 maja zostanie otwarta
poszerzona ekspozycja Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Zobaczymy m.in. naturalnej
wielkości replikę samolotu
Liberator B24-J.

deł 33,5 m. Lewe skrzyd- „To było
miecki myśliwiec. Zgiło będzie trochę krót- prawdziwe
nął pilotujący go kapisze, bo nie zmieściło się wyzwanie”
tan Zbigniew Szostak
w sali. Drewniano-stalo- – przyznaje
oraz sześciu pozostałych
wy szkielet samolotu po- konstruktor
członków załogi.
wstawał w hali pod Pia- Rafał Mikke,
Pracownicy muzeum
secznem, w muzeum go który budował
odnaleźli fragmenty wraszybowce,
złożono i obito alumi- śmigłowce,
ku samolotu u mieszkańniową blachą. Widocz- a także
ców Nieszkowic. Użyto
ne w nim będą oryginal- skomplikowane
ich na przykład do budone części poszycia oraz urządzenia
wy wozu drabiniastego,
karabin z Liberatora, ze- dla Europejskiej załatania dziur w szopie.
strzelonego w połowie Agencji Lotów
Żeby odtworzyć Liberasierpnia 1944 r. w Nie- Kosmicznych
tora, trzeba było uzyszkowicach Wielkich k.
skać stosowne pozwoBochni. Samolot wystarlenie Departamentu Statował z Włoch, dokonał zrzutu nu USA (samolot nadal jest uwanad walczącą Warszawą, a w dro- żany za bojowy) oraz sprowadzić
dze powrotnej zestrzelił go nie- z USA dokumentację fabryczną.
Pomocne były też zdjęcia szczątków samolotu.
– Szczegóły konsultowaliśmy
z lotnikami i mechanikami dawnej Polskiej Eskadry do Zadań
Specjalnych – mówi Rafał Mikke, kon-

Liberatora będzie można
zobaczyć też „od środka”;
Piotr Śliwowski pokazuje
oryginalny karabin z zestrzelonego
bombowca, który zostanie
zamontowany na wieżyczce

struktor repliki. – Wzór malowania został opracowany na podstawie analizy pozostałości farby na
odnalezionym fragmencie szczątków. Największą trudnością jest
to, że nie składamy go w hangarze, tylko w zamkniętym budynku, więc wszystkie części składowe muszą być na tyle małe, żeby
mieściły się w drzwiach. To jest
budowanie okrętu w butelce!
Do samolotu będzie można
wejść, zobaczyć wyposażenie,
a w przyszłości może też obejrzeć na projektorach powstańczą Warszawę z lotu ptaka.
– Nowa część ekspozycji poświęcona będzie m.in. międzynarodowemu kontekstowi powstania, kulturze w powstaniu,
działaniom rządu RP na uchodźstwie oraz powojennym losom
Polaków. Będzie to zakątek bardziej refleksyjny – mówi Ewa
Ziółkowska z muzeum.
W hali B będzie też sala kinowa na 120 osób, z ekranem
umożliwiającym równoczesne
wyświetlanie dwóch filmów. Pod
ziemią zaś zrekonstruowano kanał powstańczy (w sali A można
przejść kanałem powstańczym,
który jest o wiele szerszy i wyższy od oryginalnych).
JOANNA JURECZKO-WILK
Muzeum Powstania Warszawskiego od
3 maja czynne będzie: w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 8.00–18.00,
w czwartki w godz. 8.00–20.00,
w soboty i niedziele w godz.
10.00–18.00, we wtorki muzeum jest
nieczynne; bilety: zwykłe – 4 zł, ulgowe
– 2 zł, grupowe –1 zł, w niedziele
wstęp wolny.

G O Ś Ć WA R S Z AW S K I

Wystawa „Jan Paweł II na monetach i medalach świata”

Papież na medal
Monety z Wysp Zielonego
Przylądka, Wybrzeża Kości
Słoniowej, ale i nasze, rodzime,
wszystkie z wizerunkiem
Ojca Świętego, można oglądać
na Zamku Królewskim.

no) na oświetlonych planszach
w porządku chronologicznym
według lat pontyfikatu.
Wystawie towarzyszy katalog, zawierający zdjęcia i krótkie opisy wszystkich medali
oraz wykaz monet. Z okazji otwarcia ekspozycji wydany został także specjalny medal, zaprojektowany przez Ewę Olszewską-Borys.

Na wystawie, zorganizowanej z okazji pierwszej rocznicy
śmierci Jana Pawła II, wyeksponowano około 3 tysięcy numizmatów ze zbioru Wojciecha
Grabowskiego.
Wśród prezentowanych monet znajdują się emisje niemal
z całego świata. Wystawione
są także oficjalne monety watykańskie oraz polskie. Jest wśród
nich wiele ciekawych egzemplarzy, np. monety unikatowe (wy-

stępujące w jednym tyl- Podobizny
Warto także zwróko egzemplarzu): srebr- Jana Pawła II
cić uwagę na gipsowe
ne 200 zł z 1985 r. oraz na medalach
oraz metalowe projekzłote 1000 zł z 1985 powstawały
ty, które obrazują techr. Interesujące są także na całym świecie nikę powstawania mepolskie monety złote
dalu. Duże gabarytoo wadze 12 uncji (ok.
wo numizmaty są pre370 g) – 200 000 zł z lat 1987– zentowane na stelażach w for1989, a także maltańska o wa- mie piramid, natomiast mniejdze 5 uncji (ok. 155 g).
sze (monety i medale osob-
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Wystawa jest czynna do 14 maja,
od wtorku do soboty
w godz. 10.00–18.00; niedziele
i poniedziałki – 11.00–18.00.
Ceny biletów: w dni powszednie
– przez cały czas trwania wystawy
– do godz. 15.00: w ramach trasy I
(10 i 5 zł); po godz. 15.00: 4 i 2 zł.
W niedziele – wstęp bezpłatny.

Biblioteka pokazuje psałterz

Pergamin w trzech językach
Biblioteka Narodowa wyjmuje
na światło dzienne swoje skarby. Pierwszym, który będzie
można zobaczyć, jest XIV-wieczny „Psałterz floriański”.

ARCHIWUM BN

Od 29 kwietnia do 7 maja
w Bibliotece Narodowej (plac
Krasińskich 3/5) odbędzie się
wystawa: „Psałterz floriański.
Pokaz skarbu” – pierwsza z
cyklu pokazów skarbów kultury, przechowywanych w Bibliotece Narodowej. Bogato iluminowany Psałterz, zawierający kompletną Księgę
Psalmów, sporządzony został
na pergaminie, w trzech ję-

zykach: polskim, niemieckim
i łacińskim. Księga powstała na przełomie XIV i XV w.
i jak się przypuszcza, była
przeznaczona dla królowej Jadwigi Andegaweńskiej, żony
Władysława Jagiełły. Naukowcy podejrzewają, że powstała w Krakowie albo w klasztorze kanoników regularnych
w Kłodzku. Kodeks został
wywieziony z Polski w nieznanych okolicznościach, najpóźniej w XVI w. Przez 300
lat pozostawał zapomniany,
aż w 1827 r. odkryto go w bibliotece klasztoru kanoników regularnych laterańskich

Wystawa będzie czynna
codziennie w godz. 10.00–18.00.
Wstęp bezpłatny.
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w małej, austriackiej miejscowości Sankt Florian. Po
wieloletnich staraniach polskie władze odkupiły zabytek
i 30 kwietnia 1931 r. przekazały go Bibliotece Narodowej.
Obok Psałterza floriańskiego wystawione zostaną mniejsze zabytki języka polskiego z
XV i XVI w, niektóre dotąd
niepokazywane. Będą to rękopisy od małych not marginalnych, przez wtrącone w tekst
łaciński polskie słowa i zdania
do samodzielnych utworów w
języku polskim.
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Modlitwa przy Świątyni Opatrzności Bożej

Wielkie dziękczynienie
W pierwszym dniu maja
przy budującej się Świątyni
Opatrzności Bożej w Wilanowie
odbędzie się Wielka Modlitwa
Warszawska.

PIOTR ŻYCIEŃSKI

pontyfikatu, w pierwszą rocznicę śmierci i 25. rocznicę zamachu na Placu św. Piotra. Sadzonka drzewa pochodzi z żołędzi pobłogosławionych przez
Ojca Świętego w 2004 r.
1 maja Prymas Polski i MarModlitwa będzie zanoszona
szałek województwa mazoprzede wszystkim o błogosławieckiego podpiszą dokument
wieństwo dla zbliżającej się pielpowołujący do istnienia Instygrzymki Benedykta XVI do Poltut Jana Pawła II. Instytut bęski. Uroczystości przy budujądzie miał siedzibę w świątycej się Świątyni Opatrzności Bo- Kopia obrazu Matki Bożej
ni Opatrzności. Zajmie się grożej rozpoczną się 1 maja o godz. Opatrzności Bożej, który
madzeniem pamiątek po Ja15.00 odmówieniem Litanii Lo- jest czczony w kościele San nie Pawle II, katalogowaniem i
retańskiej. Po niej zostaną uro- Carlo ai Catinari w Rzymie
opracowywaniem jego dzieł.
czyście wprowadzone relikwie
O godz. 15.40 przy Świąśw. Andrzeja Boboli i obraz Mattyni Opatrzności Bożej rozpoki Bożej Opatrzności Bożej. Z powodu majowej cznie się uroczysta Msza św. pod przewodpielgrzymki Ojca Świętego do Polski, w tym ro- nictwem prymasa Polski kard. Józefa Glemku nie będzie tradycyjnej procesji ulicami Pra- pa. Do udziału w uroczystościach Ksiądz
gi i Nowego Miasta, z okazji odpustu patrona Prymas zaprasza wszystkich wiernych oraz
Warszawy i Polski św. Andrzeja Boboli. Cześć zespoły i ruchy kościelne. Szczególne zarelikwiom św. Andrzeja warszawiacy oddadzą proszenie Prymas kieruje do osób odznawłaśnie 1 maja na Polach Wilanowskich.
czonych orderem prymasowskim „EccleW czasie uroczystości wierni będą się siae populoque servitium praestandi – Wymodlić o szybką beatyfikację Jana Pawła II. różniającemu się w służbie dla Kościoła i
Przy świątyni zostanie zasadzony pamiątko- Narodu”. W trakcie ceremonii zostaną odwy dąb Jana Pawła II, dla upamiętnienia jego znaczone nim nowe osoby.
JJW, MB

Konkurs dla Czytelników

Od przedszkola przez życie
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„Biblia dla wszystkich” to kolejny tom z
serii „Z Biblią przez życie”. Składa się z
bogato ilustrowanego wyboru tekstów ze
Starego i Nowego Testamentu.

VIII

Teksty ze Starego Testamentu pochodzą
głównie z ksiąg historycznych, a z Nowego –
z czterech Ewangelii kanonicznych i Dziejów
Apostolskich. Wszystkie zostały przytoczone
z Biblii Tysiąclecia, która stanowi
oficjalny przekład używany w
Kościele katolickim w Polsce.
„Biblia dla przedszkolaków” to krótkie opowiadania,
dotyczące wybranych postaci i
wydarzeń biblijnych. Przeznaczone dla kilkulatków, spodobają się zapewne i starszym
dzieciom. Opowiadania zosta-

WARSZAWSKI

warszawa@goscniedzielny.pl

ły tak przemyślane, aby nie tylko przybliżać historię zbawienia, lecz także zachęcić dziecko
do własnych przemyśleń na trudne życiowe
tematy, do zadawania wielu pytań i znajdowania na nie odpowiedzi.
Oba tytuły są estetycznie wydane, kolorowe, stanowią doskonały prezent na
Pierwszą Komunię czy chrzest. Biblie wydała Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Wśród
naszych Czytelników, którzy do 10 maja przyślą kartki pocztowe
z odpowiedzią na podane niżej pytanie, rozlosujemy nagrody ufundowane
przez Oficynę.
Pytanie konkursowe: Podaj imię i nazwisko znanej biblistki, laureatki nagrody Feniks 2006.
AP
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Zapowiedzi
 3-MAJOWA INSCENIZACJA
3 maja w okolicach ul. Królewskiej, a potem
na placu Zamkowym i Rynku Nowego Miasta
odbędzie się inscenizacja obchodów rocznicowych Konstytucji 3 maja oraz wręczenia
sztandarów jednostkom wojskowym Księstwa
Warszawskiego. Początek o godz. 13.00 na ul.
Królewskiej (na wysokości „Zachęty”).
 ZAGRAJĄ ORGANY
Od 5 maja do 25 września codziennie w archikatedrze warszawskiej będzie można o godz.
12.00 posłuchać koncertu organowego w ramach cyklu „Wielkie organy archikatedry warszawskiej”.
 ROWERO- I AUTOSACRUM
6 maja o godz. 9.30 w kościele-ogrodzie św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej zostanie odprawiona Msza św. dla rowerzystów, a po niej
odbędzie się obrzęd błogosławienia użytkowników rowerów. Następnego dnia na godz.
11.00 do kościoła w Podkowie Leśnej przyjadą
kierowcy. W ich intencji zostanie odprawiona
Msza św., podczas której zagrają Trapiści – zespół, który wykonał w Podkowie Leśnej pierwszą w Polsce Mszę św. beatową. Po Mszy odbędzie się przejazd historycznych samochodów, a także kropienie wodą święconą aut.
 DLA DZIECI ULICY
6 maja o godz. 18.00 w Domu Kultury
„Świt” (ul. Wysockiego 11) na Bródnie z
koncertem charytatywnym wystąpią: Chór
AVE z parafii Narodzenia NMP w Płudach,
Zespół WSD OO. Franciszkanów w Łodzi
„Pokój i Dobro” oraz „Sienna Gospel Choir”
z Kościoła zielonoświątkowego. Środki pozyskane w czasie koncertu, a także z towarzyszących mu aukcji i kiermaszu, zostaną przeznaczone na pomoc ubogim i bezdomnym dzieciom-sierotom w krajach misyjnych. W czasie koncertu o. Arkadiusz
Kukałowicz – misjonarz od 13 lat pracujący
w Kenii – opowie i pokaże na filmie wideo
pracę misji wśród dzieci ulicy w tym afrykańskim kraju.
 POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
7 maja o godz. 11.00 Prymas Polski poświęci kościół Dobrego Pasterza na Woli, u zbiegu
ulic Jan Olbrachta i Góralskiej.
 WYSTAWA O KAPLICZKACH
Do 7 maja w Bielańskim Ośrodku Kulturalnym,
przy ul. Goldoniego 1, można oglądać wystawę fotografii bieszczadzkich kapliczek, autorstwa Elżbiety Rucińskiej. Wystawa czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00.
Wstęp wolny.
 MARANATHA ZAPRASZA
W kościele św. Marcina, przy ul. Piwnej, 25
kwietnia ruszył cykl siedmiu spotkań otwartych rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym,
przygotowanych przez grupę modlitewną
Maranatha. Co wtorek po Mszy św. o godz.
17.30 (ok. 18.15) nauki rekolekcyjne głosić będą ks. Mirosław Nowosielski oraz Zygmunt
Nowosielski.


