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300 kilometrów modlitwy

Szli, bo chcieli się zatrzymać
Kilkanaście tysięcy pątników, 
w tym dwustu niepełnosprawnych,  
wśród nich grupa dwudziestu 
uzależnionych,  
26 więźniów z całej Polski 
i 9 policjantów z oddziału 
prewencji w Piasecznie. 
Warszawa poszła na Jasną Górę. 

– Przeraża mnie ta pogo-
da... Ja już idę szósty raz, a mo-
je dzieci pierwszy. Chcę im po-
kazać, jak to jest. Mam nadzie-
ję, że się od razu nie zniechęcą 
– mówiła Edyta Bresińska z Jó-
zefowa, przytulając w strugach 
deszczu kilkuletnią córeczkę 
przed kościołem Świętego Du-
cha. – Liczę, że Pan Bóg pomoże 
i szczęśliwie dojdziemy.

Dziesięcioletni Piotrek z para-
fii na Chomiczówce nie krył nieza-
dowolenia.

– Nie lubię chodzić w desz-
czu – mówił z wyrazem buntu 
na twarzy i obliczem nie mniej 
chmurnym niż niebo nad Warsza-
wą, żegnające 295. pielgrzymkę 
paulińską.

– Pielgrzymka jest 
obrazem naszego ży-
cia, to wyjście ze śro-
dowiska życia co-
dziennego do jakie-
goś punktu, miejsca, 
które jest szczególnie świę-
te. A cała ta droga jest reko-
lekcjami – mówił do pielgrzy-
mów kard. Józef Glemp pod-
czas Mszy św.

Mówiąc o obowiązkach 
pątnika na szlaku, prymas Pol-
ski zwrócił uwagę, że trud-
no wyobrazić sobie taką wę-

drówkę bez bagażu. 
Takim bagażem, zda-
niem kard. Glempa, są 
też intencje.

Jarosław Katana z 
parafii św. Hieronima w 

Starej Miłosnej skrył się pod ob-
szernym parasolem żony: 

– Żyjemy dzisiaj w rozpę-
dzonym świecie. Pielgrzymka to 
– paradoksalnie – szansa na za-
trzymanie się, na nabranie dy-
stansu do życia, duchowej siły 
na cały rok.

DJ, TG

RY
SZ

AR
D

 R
Z

EP
EC

KI

Werbistka s. Juliana Gostkowska pra-
cowała już 4,5 roku w Irkucku na 

Syberii. Zgromadzenie Ducha Świętego, 
do którego należy, przyznaje, że pra-
ca z rodzinami jest najważniejsza w kra-
jach byłego ZSRR, dlatego siostra studiu-
je w Instytucie Studiów nad Rodziną w 
Łomiankach. Zakonnica zafascynowana jest 
Syberią. Wkrótce wraz z grupą 20 sióstr i 
9 kapłanów wyjeżdża znowu, żeby pomóc 
Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. 

Do wyjazdu przygoto-
wywała się przez ostat-
nich kilka dni w Centrum 
Formacji Misyjnej na 
warszawskiej Pradze. 
Na terenach byłego ZSRR 
pracuje już ponad 1300 
polskich kapłanów, sióstr 
zakonnych oraz świe-
ckich wolontariuszy. 
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Z WAPM poszło 
600 żołnierzy 
z Polski, USA, 
Litwy i Niemiec

TOMASZ GOŁĄB
redaktor wydania

Msze św. dla 
wyjeżdżających 
na Wschód 
odprawiali 
m.in. bp Tadeusz 
Pikus i bp Jacek 
Jezierski 
(na zdjęciu)

KIERUNEK: WSCHÓD

Powstanie warszawskie – 
jedna z najpiękniejszych 

kart historii Polski. To wyda-
rzenie wydobyło z miesz-
kańców stolicy to, co najlep-
sze i najpiękniejsze w czło-
wieku. I ukształtowało to 
miasto, podobnie jak dziś 
kształtuje je obraz wycho-
dzących pieszych pielgrzy-
mek, obchody kolejnych 
rocznic „Cudu nad Wisłą” z 
1920 roku czy rocznic zwią-
zanych z życiem Prymasa 
Tysiąclecia. Ten ostatni był 
częstym gościem sanktua-
rium Opiekunki Prymasów, 
w zapomnianym nieco, 
lecz właśnie odżywającym 
Rokitnie k. Błonia, do któ-
rego serdecznie zapraszamy 
nie tylko na odpust.

ZA TYDZIEŃ
  CZARNE KOSZULE świętują 

rocznicę
  NIE TYLKO PO POLSKU – Msze 

św. w obcych językach 
w Warszawie
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Pamiętali na kajakach

W podobny sposób Avetki planują uczcić powstańców Warszawy za rok
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NAD WISŁĄ. Na wodzie go-
dzinę „W” uczcili kajakarze z 
Avetkowego Klubu Kajakowego 
ku czci Jana Pawła II. Z nurtem 
rzeki zmagało się 22 wodnia-
ków. Kiedy syreny obwieszczały 
miastu wybicie godziny 17.00, 
jedenaście kajaków uformowa-
nych w tratwy, w otoczeniu pły-
nących po wodzie biało-czer-
wonych róż, niosło transparen-
ty „Pamiętamy”. Wśród spe-
cjalnych gości była 98-letnia 
Izabela Horodecka, która o ka-

jakach wie wszystko – prze-
płynęła nimi 12 000 kilome-
trów. Dobrze pamięta sierpień 
sprzed 62 lat. Była sanitariusz-
ką. Dwukrotnie raniona wypro-
wadzała ludzi z bombardowa-
nych szpitali. Jej opowieści fa-
scynowały młodych i tych nie-
co starszych uczestników spły-
wu. Impreza zakończyła się 
na Tarchominie późnym wie-
czorem. W podobny sposób 
Avetki  planują uczcić powstań-
ców Warszawy za rok.

Hołd poległym powstańcom

W skupieniu i modlitwie uczczono pamięć 20 tysięcy zabitych żołnierzy AK 
i 200 tys. cywilów poległych za niezwyciężone miasto

POWĄZKI. Na Cmentarzu 
Wojskowym przy pomniku Gloria 
Victis oddano hołd uczestni-
kom Powstania Warszawskiego. 
Tysiące mieszkańców stolicy, 
uczestnicy walk o miasto w 1944 r.,  
ich rodziny oraz liczni harcerze 
brali udział w ceremonii składa-
nia wieńców przez władze pań-
stwowe i samorządowe. Byli 
wśród nich przedstawiciele ro-
dzin powstańczych, prezydent RP 
Lech Kaczyński i premier Jarosław 
Kaczyński, których ojciec walczył 
o Warszawę, a także wielu przed-
stawicieli Sejmu, Senatu oraz rzą-
du, organizacji kombatanckich i 

władz samorządowych stolicy,  
z prezydentem Warszawy 
Kazimierzem Marcinkiewiczem  
na czele. O godz. 17.00 na 
Powązkach, podobnie jak w 
całej Warszawie, zaległa ci-
sza, zamarł ruch. W skupie-
niu, w modlitwie uczczono pa-
mięć zmarłych – prawie 20 ty-
sięcy zabitych żołnierzy Armii 
Krajowej oraz dwustu tysię-
cy ludności cywilnej poległej 
podczas walk o niezwyciężone 
miasto. Do późnej nocy miesz-
kańcy Warszawy zapalali zni-
cze i składali kwiaty na gro-
bach powstańców.
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W 105. urodziny Prymasa
KOŚCIÓŁ TWÓRCÓW. Pry- 
mas Polski kard. Józef Glemp od-
słonił rzeźbę swojego poprzed-
nika kard. Stefana Wyszyńskiego 
w 105. rocznicę jego urodzin. 
Autorem popiersia, jak też odsło-
niętej w tym miejscu dwa miesią-
ce temu rzeźby Jana Pawła II, jest 
prof. Gustaw Zemła. Popiersie 
umiejscowione zostało na fron-
tonie kościoła środowisk twór-
czych. – Niech ta rzeźba wzy-
wa przechodniów do modlitwy 
i do podjęcia wezwań Ślubów 
Jasnogórskich, które nam zo-
stawił jako program odnowy tej 
ziemi, a także odnowy naszych 
serc. Niech budzi gotowość pój-
ścia za Chrystusem – mówił 
kard. Glemp podczas poświęce-
nia popiersia. Duszpasterstwo 
Środowisk Twórczych zostało 
erygowane w 1978 roku wła-
śnie przez Prymasa Tysiąclecia. 
– Prymas kard. Wyszyński za-
wsze miał głęboką świadomość 
pamięci historycznej i kulturo-
wej. W swoim przesłaniu czę-
sto powracał do dziedzictwa 

polskiej kultury – powiedział 
ks. Wiesław Niewęgłowski, 
krajowy duszpasterz środo-
wisk twórczych. Jego zdaniem, 
Prymas Tysiąclecia doskonale 
wiedział, że kultura była for-
mą przetrwania dla naszego 
narodu.

Autorem popiersia kard. 
Wyszyńskiego jest Gustaw Zemła

JA
C

EK
 Z

AW
AD

Z
KI

Rycerze czuwali
NIEPOKALANÓW. Ponad 7 
tys. osób uczestniczyło w do-
rocznym czuwaniu Rycerzy 
Niepokalanej, które odbyło 
się w ostatni weekend lipca w 
sanktuarium w Niepokalanowie. 
Czuwania takie odbywają się 
w okolicach daty śmierci św. 
Maksymiliana Marii Kolbego, 
który zginął w bunkrze głodo-
wym w Oświęcimiu 14 sierp-
nia 1941 r. W niepokalanow-
skiej bazylice odprawiona zo-
stała Msza św., której prze-
wodniczył kustosz sanktu-
arium, a zarazem gwardian i 
asystent narodowy Rycerstwa 
Niepokalanej, o. Stanisław M. 
Piętka. – Auschwitz było pie-
kłem na ziemi. I to właśnie tam 
o. Kolbe udowodnił, że żad-
ne zło nie jest w stanie po-
konać miłości, żadne zło nie 

poniży godności osoby ludz-
kiej i nie zniszczy człowieczeń-
stwa człowieka, który prawdzi-
wie kocha Boga i Niepokalaną. 
To zobowiązująca zachęta dla 
nas wszystkich na nasze trudne 
czasy – mówił do zebranych. 
W czasie Mszy o. Piętka doko-
nał też uroczystego obrzędu 
przyjęcia w szeregi Rycerstwa 
Niepokalanej 8 nowych mło-
dych członków. Wspólnota 
Rycerzy Niepokalanej zo-
stała założona przez św. 
Maksymiliana w 1917 r., aby 
przez życie pełne miłości i 
ofiary zdobywać cały świat 
dla Chrystusa przez Maryję. 
Dzień Modlitw Rycerstwa nie-
pokalanej gromadzi rycerzy 
w Niepokalanowie już od 30 
lat. Na świecie jest ok. 4 mln 
Rycerzy Niepokalanej.
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– Dziękujemy za wolność, 
dziękujemy za siłę, dziękujemy 
za Warszawę. Cześć bohaterom! Niech 
pamięć o nich nigdy nie zagaśnie! – 
powiedział Kazimierz Marcinkiewicz 
podczas sesji na Zamku Królewskim 
w Dniu Pamięci Warszawy.

– Mieszkańcy stolicy muszą 
czuć się spadkobiercami po-
kolenia Kolumbów. Dla współ-
czesnych to powstanie jest jak 
spoiwo, które wiąże ich z tym 
miejscem – podkreślił prezy-

dent Marcinkiewicz. Chwilę 
później wręczył dyplomy Ho-
norowych Obywateli Miasta 
Stołecznego Warszawy ks. pra-
łatowi Wacławowi Karłowiczo-
wi, Zofii Karbońskiej, związa-

nej z Biurem Szyfrów i po-
wstańczym Świtem, żonie Ste-
fana Karbońskiego, oraz Barba-
rze Wachowicz, autorce m.in. 
„Wiernej rzeki harcerstwa”.

– Aby być honorowym war-
szawiakiem, nie trzeba się w 
tym mieście urodzić. Wystar-
czy poświęcić temu miastu 
swoje twórcze siły i je po-
kochać – mówił Witold Koło-
dziejski, przewodniczący Ra-
dy Miasta.

Ksiądz Karłowicz, który w 
powstaniu wyniósł krzyż Ba-
ryczków z płonącej katedry, 
powiedział o życzeniach matki, 
by był dobrym kapłanem.

– Czy nim jestem? – zastana-
wiał się bohater AK, od począt-

ku kapłań-
stwa związa- 
ny z Warsza-
wą. – Oto 
Warszawa, jej 
przedstawi-
ciele otaczają 
mnie, dzięku-
ję ci, mamo, 
w wieczności, 
i proszę módl 
się za mnie i tych, którzy ze 
mną współpracują. Chciałbym 
być dobrym księdzem w War-
szawie – dodał.

Wielu zasłużonych dla mia-
sta uhonorowano nagrodami 
Miasta Stołecznego Warszawy 
oraz wyróżnieniami „Zasłużo-
ny dla Warszawy”. TG
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Powstanie – niezniszczalne źródło, z którego czerpią kolejne pokolenia

Nowi honorowi obywatele Warszawy

WYRÓŻNIENI NAGRODĄ 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Halina Kosicka – pedagog, wychowawca wielu pokoleń warszawiaków
Stanisław Kowalski – chirurg, wieloletni ordynator szpitala przy ul. Barskiej, 
powstaniec warszawski
Witold Kozłowski – pedagog młodzieży trudnej i zaniedbanej
Halina Kurpińska – organizatorka konkursów o ks. Jerzym, o Katyniu,  
o Janie Pawle II
Franciszek Maśluszczak – wybitny malarz i grafik, autor Drogi Krzyżowej 
w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego
Arkadiusz Melak – działacz na rzecz ocalenia miejsc pamięci w Warszawie, 
m.in. Olszynki Grochowskiej, mogiły w parku Traugutta
Ks. Kazimierz Pierzchała – rzecznik prasowy Duszpasterstwa Więziennego, 
kapelan w areszcie na Służewcu
Sława Przybylska – artystka scen warszawskich
Krystyna Rachtan – powstaniec warszawski, opiekun rodzin akowskich, dzia-
łaczka KIK
Stefan Romanowski – działacz samorządowy i harcerski
Ryszard Stryjenki – artysta rzeźbiarz, autor pomnika Pomordowanym na Woli
Alina Janowska-Zabłocka – aktorka, prezes Stowarzyszenia „Gniazdo”
Urszula Żyżyńska – współzałożyciel stowarzyszenia KLANZA
Fundacja „Golgota Wschodu” – założona przez ks. Zdzisława 
Peszkowskiego, kapelana pomordowanych na Wschodzie



KAPELAN ODZNACZONY
Ks. Kazimierz Pierzchała – kapelan aresztu, urodzony na Podhalu w 
1968 r. Od kilku lat jest kapelanem osadzonych i tymczasowo aresz-
towanych na warszawskim Służewcu. Codziennie spędza z nimi wie-
le godzin, spowiadając, udzielając sakramentów, dodając otuchy, 
wspierając w trudnych chwilach i organizując m.in. coroczne piel-
grzymowanie więźniów do Częstochowy. Wykładowca kilku uczelni, ukończył właś-
nie pracę habilitacyjną. Każdego roku wydaje biuletyn poświęcony zagadnieniom pe-
nitencjarnym. Jest także autorem 6 książek. Jesienią ukaże się kolejna, tym razem 
rozprawa habilitacyjna „Działalność duszpasterska w zakładach karnych a poczu-
cie odpowiedzialności i postawy religijne osadzonych”, ze wstępem bp. radomskie-
go Zygmunta Zimowskiego. 

Od lewej: Barbara 
Wachowicz 

i ks. Wacław 
Karłowicz (honorowi 

obywatele Warszawy) 
i laureaci nagrody 

Warszawy 
– Alina Janowska 

i ks. Kazimierz 
Pierzchała
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J edno z takich miejsc le-
ży przy ruchliwych Alejach 
Niepodległości, tuż przy 
stacji metra Racławicka. 

To najstarszy w Warszawie i 
na Mazowszu, 103-letni Ogród 
Działkowy im. Obrońców Pokoju. 
Kurczy się, bo rozbudowujące się 
centrum potrzebuje miejsca cho-
ciażby na budowę dróg. 

Więcej na działce, 
mniej u lekarza
– My byśmy bez tej działki nie 

mogli żyć. To dla nas raj – mówi 
Aleksandra Selaszek, która wraz z 
mężem uprawia ją od 37 lat. – Na 
wyjazd nas nie stać, bo emerytu-
ra niska. A tutaj mamy wczasy. Ra-
no szybko zrobię zakupy, ugotu-
ję obiad, póki nie jest gorąco, po-
tem na działkę. To jest takie od-
stresowujące. Nawet jak się czło-
wiek zdenerwuje w domu i ma 
chandrę, wszystko się rozładowu-
je w tej zieleni. Działka uspokaja.

W upalny dzień, w 
ogródkach położonych 
najbliżej ruchliwej ulicy, 
jest mniej spokojnie, za 
to przez cały dzień jest 
woda. Można podlewać 
ogródek i postawić zra-
szacz. Im dalej, tym ci-
szej, za to brakuje wody. 
Ludzie muszą czekać do wieczo-
ra, kiedy zwiększa się ciśnienie 
wody i można napełnić konew-
ki. Kryją się przed słońcem pod 
drzewami, w altankach, ale nie-
którzy nawet w upale znajdą so-
bie jakieś prace.

– Tu się schylę i wy-
rwę zielsko, a za mną 
już nowe wyrośnie – 
mówi starsza kobieta, 
pochylona nad grządką 
z warzywami. Zaraz jed-
nak pokazuje na sąsied-
nią działkę i dodaje:

– Jak kto nasieje tra-
wy, to żadna działka. Położyć 
się i co? Ja lubię pracować. Do-
piero co zielska narwałam, te-
raz obiorę porzeczkę na galaret-
kę. My mamy własne pomidor-
ki – pycha, morelki, poziomki, 
papieróweczki…Pomidorki ma-

tekst i zdjęcia
JOANNA JURECZKO-WILK

Przed bramą: zatłoczone 
ulice, dudniące tramwaje, 

wszechobecny pośpiech, 
za nią – hamak 

na drzewie, kompot 
w altance i cień 

pod brzoskwinią. 
W Warszawie są jeszcze 

miejsca, do których 
mieszkańcy jeżdżą 

„na wczasy”.

Dla 
niezamożnych 
rodzin 
i samotnych 
emerytów 
własny ogródek 
to lekarstwo

Wa33s4-5+ foty Joanna Jureczko-Wilk z podpisami: 3 
-; 1- ; 2 -

      
Joanna Jureczko-Wilk

 Sonda

Z ŻYCIA 
DZIAŁKOWCA

TERESA ŻUKOWSKA
– Działkę mam 
już od dwuna-
stu lat. Zafundo-
wałam ją sobie, 
kiedy przeszłam 
na emeryturę. 

Mieszkam blisko, docho-
dzę do działki w dziesięć 
minut. Przyjdę, posiedzę, 
zjem kanapkę, a tak siedzia-
łabym w domu. Tutaj posie-
dzę między drzewami, po-
czytam, porozwiązuję krzy-
żówki, cały dzień jestem 
na świeżym powietrzu. Od 
wiosny do jesieni. Poprzed-
ni właściciele uprawiali wa-
rzywa, ale ja nie mam na 
to sił. Nasadziłam wielolet-
nich krzaków, są drzewa. 
Ale strasznie kradną. Przy-
chodzę rano i nie ma mo-
reli. Posadziłam rododen-
drony – powyrywali z ko-
rzeniami. Szkoda już sa-
dzić cokolwiek. Najbardziej 
dumna jestem z hortensji. Z 
trzech krzaczków rozsadzi-
łam spore poletko. 

IRENA WERNER
– Jestem zako-
chana w dział-
ce, to jest mój 
świat najpiękniej-
szy. Poza tym nie 
mam tak wyso-

kiej emerytury, żebym mo-
gła sobie pozwolić na wy-
jazdy. Tutaj mam trochę 
wody, kwiatów, zieleni…Tę 
działkę mam już od dwu-
dziestu lat, i bzy, morele, 
czereśnie, wiśnia, co sadzi-
łam, są już ho, ho… W tym 
roku jest trudno, bo trzeba 
ciągle podlewać, a i tak nie 
da się roślinom tyle wody, 
co dałby im deszcz. Miesz-
kam dosyć daleko, ale ra-
tuje mnie metro. Kocham 
kwiaty! Przy tym człowiek 
chodzi, a potem się cie-
szy, że coś się urodziło. To 
w młodym wieku było nie-
możliwe z uwagi na dzieci, 
pracę… Teraz, na emerytu-
rze, czas pozwala, żeby się 
zająć tym, co się lubi.

Czy ogródki działkowe przetrwają w Warszawie?

Grunt      to działeczka
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linowe prosto z krzaka są lep-
sze od szynki. Takich nie kupi się 
w sklepie.

Czy warzywa, uprawiane w 
centrum Warszawy, wśród spa-
lin, są zdrowe?

– Jakie spaliny? – oburza się 
Aleksandra Selaszek. – Mogę na-
wet z działki nieopłukaną sałatę 
zjeść i mi nic nie jest. Ani żołą-
dek nie boli, ani wątroba. Robię 
kompoty i dżemy z moreli, wiś-
nie mrożę – w zimie super do 
kompotu. Moje dwie córki wy-
prowadziły się poza Warszawę 
i mają rekreacyjne działki, więc 
im stąd wożę owoce i przetwo-
ry. Ale życie działkowca nie za-
wsze jest sielskie. Selaszkom już 
kilka razy wybili okna w altan-
ce. Wandale rzucali niedojrzały-
mi jabłkami, dla zabawy. Przed 
Niedzielą Palmową trzeba buksz-
pan chlapać białą farbą, bo ina-
czej by wycięli na palmy. 

– Kiedyś tak nie było – mó-
wią działkowicze. – Nocowaliśmy 
w altance. W soboty było tutaj, 
jak na Marszałkowskiej, 
a teraz co? – pusto, każ-
dy boi się chodzić. Ho-
dowaliśmy kurki japoń-
skie, króliki, ale nam 
pomordowali. Okrada-
ją altanki, łapią toreb-
ki… Łobuzy są bezkar-
ne, bo policja ich wy-
puszcza za małą szkod-
liwość czynu. 

W obronie własnego 
pomidora

– Od czasu do czasu idzie 
plotka, że ogródki mają odbierać. 
To łakomy kąsek – z jednej strony 
metro, z drugiej lotnisko. Ziemia 
tutaj droga. Ale my się nie daje-
my – mówi jeden z działkowców 
przy Alejach Niepodległości. – Co 
z tego, że postawią domy towa-
rowe, biurowce czy hotele, jak 
zieleni nie będzie?!

Na terenie Warszawy Polski 
Związek Działkowców zarządza 
180 ogrodami, o powierzchni 
1150 ha. Działki uprawia ok. 30 
tys. rodzin. Można więc powie-
dzieć, że z warszawskimi dział-
kami związanych jest od 100 tys. 
do 150 tys. mieszkańców stolicy. 
Jest ich jeszcze więcej, bo wokół 
Warszawy powstały duże ogrody 
działkowe. 

Działki w Warszawie istnie-
ją ponad sto lat. Niektóre prze-
chodzą z dziadków na wnuki, 
są w rodzinie od kilku poko-

leń. 20-hektarowe ogro-
dy przy Żwirki i Wigury 
to enklawa zieleni. Ro-
sną w nich drzewa – po-
mniki przyrody. Niektó-
re ogródki spełniają ro-
lę parków, otwartych dla 
lokalnych społeczności. 
Na Bemowie, w dużym 
kompleksie ogrodów 
przy ul. Dywizjonu 303, 

od kilkudziesięciu lat Polski Ko-
mitet Pomocy Społecznej organi-
zuje wczasy dla emerytów i renci-
stów. I jak tu żyć bez ogródka?

Poza miastem

Część ogrodów działkowych, 
ze względu na rozwój Warsza-
wy, stanie na drodze rozbudowy i 
ulegnie likwidacji. To będzie dłu-
gi proces, ale nieuchronny. 

– Jeśli zostanie utrzymana no-
wa ustawa o ogrodach działko-
wych, która chroni prawa dział-
kowców, nie będzie wielkich 
strat. Po prostu przeniesiemy się 
poza miasto – mówią zarządy 
warszawskich ogrodów.

Działkowicze jednak kręcą 
głową: to już nie będzie to samo. 
Ogródki w centrum miasta, z do-
godną komunikacją, są w sam raz 
dla ludzi starszych. Kto z nich po-
jedzie do Góry Kalwarii albo Nie-
porętu? Codziennie?

Dlatego ogrody, które po-
wstają poza miastem, są już in-
ne. W Warszawie działki są nie-
wielkie, przeważnie 300-metro-
we, poza Warszawą jest szansa 
na większą powierzchnię – do 
500 m. Można na nich budować 
altany jak domki, z dużym tara-
sem. Zamiast pomidorów, porze-
czek, pietruszki, sadzi się trawę, 
ozdobne krzewy, iglaki… To już 
raczej rekreacja. I przeważnie dla 
ludzi młodych. 

Rozumiemy, że Warsza-
wa jest aglomeracją, 

która musi się rozwijać. 
Przedłużenie ul. Wołoskiej 
zahacza o kawałek ogro-
du im. Obrońców Pokoju. 
Powstałoby wąskie gar-
dło. Dlatego bez sprze-
ciwu oddamy pod budo-
wę drogi kilka działek. 
Trasa do Konotopy odbie-
rze nam już 250 działek. 
Na ich temat prowadzi-
my rozmowy z Generalną 
Dyrekcją Dróg Publicznych 
i Autostrad. W przypad-
ku likwidacji właściciele 
otrzymują pełne odszko-
dowanie za swój mają-
tek na działce. A związek 
otrzyma w zamian tere-
ny zastępcze, w promie-
niu 30 km od Warszawy. 
Za likwidowane ogro-
dy działkowe pod Trasę 
Siekierkowską dostaliśmy 
tereny w Nieporęcie i w 
Prażmowie. Mamy też kil-
kanaście ogrodów na tere-
nie gminy Piaseczno, nie-
które mają nawet po po-
nad tysiąc działek. Kiedy 
na weekend zjadą się tam 
na wypoczynek rodziny 
warszawiaków, jest małe 
miasteczko. Na pewno nie 
będziemy zgadzać się na 
oddawanie terenów ogro-
dów na cele komercyjne, 
a zdarzają się takie pod-
chody. 

MOIM 
ZDANIEM

ANTONI Kost rzewa
prezes Polskiego Związku 

Działkowców na Mazowszu

Po lewej: „Nic tak 
nie uspokaja 
jak działka” 
– przekonuje 
Aleksandra 
Selaszek
Po prawej: Spokój 
i cisza 
– w centrum 
stolicy

Czy ogródki działkowe przetrwają w Warszawie?

Grunt      to działeczka
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Ossów, Kobyłka, Radzymin…

Szlakiem Cudu
W tym tygodniu zapraszamy 
czytelników do podróży w miejsce, 
gdzie rozegrała się osiemnasta 
z największych bitew, które 
zadecydowały o losach świata.

Ossów, Kobyłka, Radzymin… 
Zaledwie 20 minut drogi pocią-
giem od Warszawy, lub kilkadzie-
siąt podmiejskim autobusem, 
rozciągają się malownicze tereny, 
pełne łąk i zagajników. Do dziś na 
ścianach w kaplicy domowej re-
zydencji papieża w Castel Gan-
dolfo widać podradzymiński kraj- 
obraz. Freski na ścianach bocznej 
kaplicy upamiętniają dwa wyda-
rzenia z polskich dziejów. Pierw-
szy to obrona Jasnej Góry, a dru-
gi Cud nad Wisłą. Bitwa, która ro-
zegrała się na przedpolach War-
szawy, miała miejsce w dniach 
13–15 sierpnia 1920 roku. Było 
to przełomowe wydarzenie woj-
ny polsko-bolszewickiej, toczącej 
się w latach 1919–1920, w której 
to młode państwo polskie walczy-
ło o zachowanie swojej niepodle-
głości tuż po powrocie na mapy 
świata, po ponad 120-letniej nie-
woli zaborczej.

Co roku łąki w Ossowie są 
miejscem inscenizacji Bitwy War-
szawskiej. Warto wybrać się 
tam na pokazy kawalerzystów i 
uczestniczyć w niezwykłej Mszy 
na cmentarzu wojennym, o które-
go istnieniu komuniści przez pół 
wieku radzili zapomnieć. Trzeba 
też pomodlić się przy krzyżu usta-
wionym w miejscu, gdzie zginął 
ks. Skorupka.

Będąc w tych okolicach, nie 
sposób ominąć perły mazowie-
ckiego baroku. Kościół pw. Świę-
tej Trójcy w Kobyłce jest jednym 
z najcenniejszych polskich zabyt-
ków budownictwa sakralnego 
XVIII wieku, projektu Guido Anto-
nio Longhi i Jakuba Fontany. Wnę-
trze obfituje w arcyciekawe for-
my architektoniczne, polichromie 
i rokokowe zdobienia. W 1999 r. 
w niszach fasady kościoła odkry-
to freski przedstawiające Drogę 
Krzyżową.

Stary cmentarz, usytuowa-
ny obok kościoła z kapliczkami, 
grobowcami, starymi nagrobka-

mi, jest skarbnicą tutejszej histo-
rii. Na północ od kościoła znaj-
dują się resztki parku z ciągiem 
stawów, założonego w XVIII w. 
przez jezuitów.

W Wołominie nie można omi-
nąć „Domu nad Łąkami” – ro-
dzinnej posiadłości Zofii Nałkow-
skiej – znanego salonu literackie-
go przełomu XIX/XX wieku. Rów-
nież w Wołominie znajduje się, 
zbudowany w stylu drewnianego 
baroku syberyjskiego, dom „Pod 
Akacjami” z 1883 r.

Po drodze warto zatrzymać 
się przy obecnym Domu Pomo-
cy Społecznej w Zielonce – histo-
rycznym Schronieniu dla Nauczy-
cielek, zaprojektowanym przez 
Stefana Szyllera, projektanta gma-
chu Politechniki Warszawskiej i 
architektonicznej oprawy mostu 
Poniatowskiego, jednego z najwy-
bitniejszych architektów przeło-
mu XIX i XX w. Zbudowano go w 
1902 r. na gruncie podarowanym 
przez jedną z byłych nauczycie-
lek – Agnieszkę Helwich. Dwupię-
trowy, neogotycki budynek wzno-
si się na wysokiej wydmie. Wo-
kół niego rozciąga się część sta-
rego kompleksu parkowego ze 
stawem.

W okolice Radzymina war-
to wybrać się 15 sierpnia. Boga-
te obchody kolejnej rocznicy Cu-
du nad Wisłą są już tradycją tego 
miasta, jednego z najstarszych 
na Mazowszu, wzmiankowanego 
już w XIII w. Zabytków w nim nie 
brakuje. Kościół parafialny pw. 
Przemienienia Pańskiego, obec-
nie kolegiatę, wzniesiono w la-

tach 1779–1780, według projek-
tu nadwornego architekta kró-
lewskiego Jana Chrystiana Kam-
setzera z fundacji księżnej Eleo-
nory Czartoryskiej, dziedziczki 
Radzymina. Większość wyposa-
żenia kościoła, a także dzwonni-
ca klasycystyczna i plebania przy 

kościele pochodzą z XVIII wieku. 
W pobliżu usytuowana jest baro-
kowa figura przydrożna św. Jana 
Nepomucena, wykonana z pia-

skowca w 1782 
roku. Do stare-
go cmentarza 
parafialnego 
prowadzi kuta 
brama z I poło-
wy XVIII wieku. 
Znajdują się tu 
klasycystyczne 
nagrobki.

W a ż n y m 
historycznym 
miejscem w Ra-

dzyminie jest Cmentarz Żołnierzy 
Polskich 1920 roku. To tu, przy 
zbiorowych mogiłach żołnierzy 
polskich, poległych w bitwie pod 
Radzyminem, papież Jan Paweł II 
spotkał się 13 czerwca 1991 r. z 
ostatnimi żyjącymi uczestnikami 
Cudu nad Wisłą. TG

Kobyłkowski 
proboszcz  
ks. Jan 
Andrzejewski 
stara się  
dla perły baroku 
na Mazowszu 
– kościoła  
Świętej Trójcy  
– o tytuł bazyliki 
mniejszej

RAMOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI  
86. ROCZNICY CUDU NAD WISŁĄ

  13 sierpnia, godz. 11.30 – III Rajd Rowerowy po polu bitwy o Radzymin 
w 1920 roku; start – siedziba Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, plac 
T. Kościuszki 3; godz. 19.00 – III Festiwal Operetkowo-Operowy na 
Mazowszu – Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu

  14 sierpnia, godz. 19.00 – Apel Poległych przy pomniku Żołnierzy  
28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej

  15 sierpnia, godz. 9.00 – XVI Zawody Gołębiarskie „Cud nad Wisłą” 
Radzymin–Łomża (start 7000 gołębi pocztowych ze stadionu RKS 
„Mazur”); godz. 10.10 –  Meta XV Jubileuszowego Międzynarodowego 
Półmaratonu Ulicznego „Cud nad Wisłą” w Radzyminie; godz. 13.00 
– koncert „Polacy Polakom”, w ramach III Festiwalu Operetkowo- 
-Operowego na Mazowszu w kolegiacie radzymińskiej; godz. 15.30 – 
Apel przy pomniku Wincentego Witosa w Radzyminie; godz. 16.20 – 
Zlot Motocyklowy „Bitwy Warszawskiej 1920 roku” – meta: plac T. 
Kościuszki w Radzyminie; godz. 17.00 – Msza św. i Apel Poległych na 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w Radzyminie; godz. 19.00 – 
galowy koncert Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 
na placu T. Kościuszki; godz. 20.00 – koncert zespołu „NO TO CO” – 
plac T. Kościuszki w Radzyminie; godz. 21.45 – pokaz ogni sztucznych; 
godz. 22.00 – koncert Kapeli Wileńskiej
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Nie wiesz, co w Warszawie dzie-
je się interesującego w weekend? 
A może szukasz informacji tury-
stycznych o stolicy? Wejdź na 
www.aci.waw.pl.

W Internecie przybyła jesz-
cze jedna strona z informacjami 
kulturalnymi z rejonu Warszawy. 
Tym ciekawsza, że nie ogranicza 
się do imprez filmowych ani mu-
zycznych. Adres aci.waw.pl po-
winni zapamiętać ci, którzy szu-
kają rozrywek duchowych także 
innego typu.

– To dziwne, ale wcześniej na-
wet nie pomyślałbym o zamknię-
tych rekolekcjach. A już na pewno 
nie łączyłem ich z wyjściem do ki-
na czy na koncert – mówi Adrian 
Machcewicz, który na witrynę Ar-
chidiecezjalnego Centrum Infor-
macji trafił przypadkiem, szukając 
kalendarza muzealnego.

Co znalazł? Między innymi in-
formacje o… dniach skupienia 
dla młodzieży męskiej w Józefo-
wie k. Otwocka, 21–23 sierpnia.

– Kto wie, może skorzystam 
– śmieje się.

Archidiecezjalne Centrum In-
formacji zajmuje się zbieraniem 
i przekazywaniem informacji o 
wydarzeniach kulturalnych i re-
ligijnych, szczególnie na terenie 
archidiecezji warszawskiej. Prze-

kazujemy informacje, posługując 
się formą wizualną: plakaty, ulot-
ki, foldery, np. repertuary teatrów 
warszawskich, plakaty wystaw. 
Udzielamy informacji ustnej oso-
bom, które się zgłoszą do Punk-
tu Informacji w księgarni na Mio-
dowej. Co miesiąc wydajemy In-
formator Kulturalny. Znajdują się 
tam informacje o wydarzeniach 
kulturalnych, rekolekcjach, piel-
grzymkach, trasach turystycznych 
– tłumaczy ks. Andrzej Tulej, dy-
rektor wydziału duszpasterstwa 
warszawskiej kurii, któremu pod-
lega Archidiecezjalne Centrum In-
formacji.

ACI, do którego należy witry-
na www.aci.waw.pl, promuje szla-
ki pielgrzymkowe w Warszawie 
i okolicach, i współpracuje z pa-
rafiami, wspólnotami kościelny-
mi, wydziałami kultury w urzę-
dach miast na terenie woj. mazo-
wieckiego. Zbiera też zapisy na 
pielgrzymki organizowane przez 
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe 
Archidiecezji Warszawskiej, przy 
współpracy z Biurem Turystycz-
no-Pielgrzymkowym „Patron Tra-
vel”. Szukając wydarzeń kultural-
nych, warto skorzystać z wygod-
nego kalendarza. Gdyby była jesz-
cze wyszukiwarka… Ale portal 
dopiero startuje, więc może się 
doczekamy. TG
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Portal kulturalny archidiecezji warszawskiej

Szukajcie, a znajdziecie

Po ponad 60 latach
do warszawskiego Muzeum 
Narodowego powrócił obraz
Jana Matejki, który uznany był
po wojnie za zaginiony.

„Portret Karola Podlewskie-
go”, słynnego powstańca stycz-
niowego, Matejko namalował 
w 1882 r. – dwa lata po śmier-
ci powstańca, z fotografii. Przez 
wiele lat obraz znajdował się 
w posiadaniu rodziny Podlew-
skich. W 1925 r. kupiło je Muze-
um Narodowe w Warszawie i w 
jego zbiorach, zapisane pod nu-
merem inwentarzowym 68153, 
pozostało aż do wybuchu po-
wstania warszawskiego. Jesz-
cze w 1925 r. zostało pokaza-
ne na wystawie polskich por-
terów w Zachęcie. Po kapitu-
lacji Warszawy w październi-
ku 1944 r., wraz z innymi mu-
zealiami, Niemcy wywieźli go 
do Austrii. Stamtąd, nie wiado-
mo jak i kiedy, portret trafił do 
Stanów Zjednoczonych, do pry-
watnej kolekcji.

Uznawano go za zaginiony 
aż do marca tego roku, kiedy w 
wyniku starań polskiej ambasa-
dy w Waszyngtonie z Minister-
stwem Kultury skontaktowała 
się osoba na stałe mieszkają-
ca w Stanach Zjednoczonych, 

która posia-
dała zaginio-
ny obraz. Am-
basada, na ży-
czenie ofiaro-
dawców, nie 
chce ujawniać 
ich personaliów ani okoliczno-
ści odzyskania obrazu. Wiado-
mo tylko, że właściciele miesz-
kają w Kalifornii i kiedy dowie-
dzieli się o historii obrazu, po-
stanowili go oddać. Nie do-
magali się odszkodowania za 
przekazane dzieło i zapłacili za 
jego renowację. Wysokie kosz-
ty ubezpieczenia dzieła, warte-
go przynajmniej 250 tys. dola-
rów, i jego transportu z Kalifor-
nii do Waszyngtonu pokrył pol-
ski kolekcjoner sztuki mieszka-
jący w USA. 

28 lipca płótno przyleciało 
samolotem z USA. Muzeum Na-
rodowe planuje je wkrótce po-
kazać publiczności na specjal-
nej wystawie.

Po odzyskaniu „Portretu Ka-
rola Podlewskiego” jeszcze 9 
obrazów Matejki znajduje się 
na liście dzieł zaginionych i za-
grabionych w czasie II wojny 
światowej. W sumie nie odzy-
skano jeszcze ok. 60 tys. dzieł, 
które zaginęły podczas wojny. 
Tylko do ok. 10 tys. udało się 
skompletować dokumentację 
ikonograficzną.  JJW

Zaginiony obraz trafił do Muzeum Narodowego

Matejko wrócił
do Warszawy

 Odnaleziony 
obraz Matejki 

zobaczyć można 
w holu głównym 

muzeum
do końca sierpnia
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WARSZAWSKI

Zapowiedzi
  ODPUST I JUBILEUSZ
Orkiestra, karuzela, strzelnica, domowe 
ciasta… – takie między innymi atrakcje szy-
kuje na 15 sierpnia parafia Wniebowzięcia 
NMP w Warszawie Zerzeniu (diecezja war-
szawsko-praska, dekanat żniński). W dniu 
odpustu o godz. 12.00 odbędzie się uro-
czysta Suma. Po niej wspólna zabawa pa-
rafian. Odpust będzie wyjątkowy, bo też 
nadarza się niecodzienna okazja: parafia 
obchodzi w tym roku 600. urodziny.

 DNI SKUPIENIA
Bracia doloryści zapraszają młodych męż-
czyzn od 21 do 23 sierpnia na dni skupie-
nia do Józefowa k. Otwocka. Zgłoszenia: 
tel. (022)789-29-10, e-mail: bracia.dolory-
sci@op.pl. 

  DLA BEZDZIETNYCH
Mariański Dom Rekolekcyjny „Betlejem” 
w Sulejówku zaprasza na spotkanie reko-
lekcyjne małżeństwa, które nie mogą mieć 
dzieci, chociaż bardzo tego chcą. Jak odna-
leźć wolę Bożą w tej sytuacji? Jak Kościół 
wypowiada się o różnych metodach „le-
czenia” bezpłodności? Czy brać pod uwa-
gę adopcję? Na ten temat będą rozmawiać 
duchowni, psychologowie, ale także mał-
żeństwa, które borykały się z podobnymi 
problemami. Spotkanie, które odbędzie 
się od 25 do 27 sierpnia, poprowadzi ks. 
Michał Kozak MIC ze współpracownikami. 
Zgłoszenia: swjozef@marianie.pl lub tele-
fonicznie 022 783-15-00.

 PATRIOTYZM DZIŚ
14 sierpnia o godz. 15.00 w sanktuarium 
Matki Boskiej Zwycięskiej na Cmentarzu 
Bohaterów Bitwy w Ossowie odbędzie się 
sympozjum pod patronatem Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego – „Księża i 
Kapelani w Wojsku Polskim a wychowanie 
do patriotyzmu”. O patriotyzmie dzisiaj 
mówić będzie m.in. ojciec prof. Jacek Salij 
OP. Wykład „Katyń, armia Andersa, dusz-
pasterstwo wśród Polonii” wygłosi ksiądz 
prałat Zdzisław Peszkowski.

 POBIEGNĄ 
     NA „CUD NAD WISŁĄ”
XV Jubileuszowy Międzynarodowy 
Półmaraton Uliczny „Cud Nad Wisłą” zosta-
nie rozegrany 15 sierpnia na trasie Ossów – 
Radzymin. Początek: godz. 9.00 przy Szkole 
Podstawowej w Ossowie. Uczestniczyć mo-
gą osoby, które ukończyły 16 lat. Bieg odbę-
dzie się w sześciu kategoriach wiekowych. 
Najstarsi uczestnicy będą mieli ponad 70 
lat. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 
bieg, otrzymają okolicznościowe koszulki 
i dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy po 
biegu zapewniają uczestnikom napoje oraz 
ciepły posiłek.  

W Rokitnie koło Błonia sanktuarium Matki 
Bożej szykuje się do odpustu tradycyjnie 
przypadającego 15 sierpnia.

Uroczystości odpustowe w sanktua-
rium Matki Bożej Wspomożycielki Pryma-
sów Polski w Rokitnie rozpoczną się o go-
dzinie 11. koncertem pieśni religijnych i 
patriotycznych w wykonaniu londyńskiego 
chóru „Ave Verum”. Mszę świętą o godz. 
11.30 koncelebrować będą trzej neoprez-
biterzy oriońscy, w tym ks. Dymitr Szosta-
kiewicz z parafii w Pińsku na Białorusi. Na 
uroczystości przed cudowny wizerunek 
Madonny, koronowany niespełna rok te-
mu, zaprasza proboszcz i kustosz sanktu-
arium ks. Krzysztof Gołębiewski. 

– Historia odpustu w Rokitnie się-
ga 1704 roku – opowiada ks. Gołębiew-
ski. W latach międzywojennych 15 sierp-
nia zbierało się tutaj nawet 15 tys. wier-
nych, głównie członków warszawskich ce-
chów rzemieślniczych. – Warto nawiązać 
do tych tradycji i dziś – dodaje kustosz.

15 sierpnia jest także świętem Wojska 
Polskiego. Z tej okazji do wzięcia udziału 
w uroczystościach proboszcz szczególnie 
serdecznie zaprasza kombatantów oraz 

związkowców „Solidar-
ności” z pocztami sztan-
darowymi. – Pragnę, by 
przed Wspomożycielką 
Prymasów wspólna mod-
litwa różnych pokoleń lu-
dzi oddanych służbie Oj-
czyzny przyniosła nadzie-
ję i umocnienie – mówi ks. Gołębiewski.  

Po uroczystościach warto zajrzeć za ple-
banię. Oryginalny bak z sowieckiego czołgu, 
jak z filmu „Czterej pancerni i pies”, siewnik 
amerykański z lat dwudziestych oraz wiele 
okazów starych maszyn rolniczych można 
zobaczyć w ogrodzie probostwa. – Chętnie 
przyjmę kolejne eksponaty, by dzisiejsze po-
kolenie mogło zobaczyć, czym dawniej po-
sługiwano się w pracach polowych – mówi 
z uśmiechem ks. Gołębiewski, którego ma-
rzeniem jest urządzenie sali pamięci w pod-
ziemiach kościoła, gdzie gromadzone będą 
przedmioty kultu, pamiątki 500-letniej hi-
storii kościoła w Rokitnie. 

Okazją do odwiedzenia tego miejsca 
może być każdy dzień, nie tylko 15 sierp-
nia. Msze św. w sanktuarium sprawowane 
są w dni powszednie o godz. 16.30, a w 
niedziele o godz. 9.00, 11.30 i 16.30.

KS. MARCIN BRZEZIŃSKI

Sanktuarium wśród pól zaprasza

Odpust 
u Opiekunki Prymasów

TO
M

A
SZ

 G
O

ŁĄ
B

 W rokitniańskich 
podziemiach 

ks. Gołębiewski 
chce urządzić 

miejscowe 
minimuzeum


