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To absolutny rekord: 142,5 tysiąca 
– cieszył się ks. Bogdan Bartołd, 

dziękując wszystkim, którzy przyszli na 
doroczną aukcję „Dajmy im szansę”, 
organizowaną przez fundację „Pro Bono 
II”. Tyle pieniędzy udało się zebrać pod-
czas licytacji obrazów przekazanych na 
aukcję przez prof. Wiktora Zina, Jana 
Młynarczyka, Ewę Lasek, Emilię Mróz-
-Holnicką, Włodzimierza Borowczyka i 
Jadwigę Marię Jarosiewicz. Dla uczest-
ników zaśpiewały m.in. Natalia Kukul-
ska, Ewa Bem i Jan Pietrzak. – Znam 

fundację i wiem, że 
dobrze wyda te pienią-
dze – mówił „Gościowi 
Niedzielnemu” Krzysz-
tof Szumiński, który na 
aukcji wylicytował trzy 
obrazy za sumę 46 tys. 
 

Za rok 
odbędzie się 
jubileuszowa, 
10 aukcja 
„Pro Bono II”. 
Czy padnie 
kolejny rekord?

Pewien zachodni ko-
mentator napisał, że 

Włochy nie miały szans 
konkurować z Polską o 
Euro 2012, bo… nie mają 
dziur w ulicach, za to ma-
ją autostrady i stadiony… 
Miejmy nadzieję jednak, że 
za 5 lat dziennikarz nie 
będzie miał już powodów 
do złośliwych żartów. O 
„Planie pięcioletnim” dla 
Warszawy pisze Joanna 
Jureczko-Wilk. Ponadto w 
numerze: o wystawie, któ-
rej bohaterowie… nie mają 
się czym szczycić, oraz o 
miejscach w Warszawie, w 
których młode mamy mogą 
czuć się swobodnie.  

AGATA
PUŚCIKOWSKA

redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  DZIESIĘĆ SŁÓW napisa-

nych pędzlem w Muzeum 
Archidiecezjalnym 
w Warszawie

  FATIMA w Ursusie – uroczy-
stości 90-lecia objawień

REKORD DLA DZIECI

Pierwsze pytanie? Zwykle 
o wysokość czesnego. Dopiero 
potem o lokalizację, liczebność 
klas, o to, jak długo szkoła może 
opiekować się dzieckiem 
po lekcjach i o zajęcia dodatkowe.

Jubileuszowa, dziesiąta pro-
mocja szkół katolickich odbyła 
się 21 kwietnia na dziedzińcu 
kościoła ss. wizytek. Nowa for-
muła podobała się wystawiają-
cym, była też próbą wyjścia ka-
tolickich placówek edukacyj-
nych poza własne środowiska. 
Świeciło słońce, ale zimny, po-
rywisty wiatr odstraszył jednak 
wielu, którzy wybierali się te-
go dnia na prezentację. A szko-
da. Bo szkoły dwoiły się i troi-
ły, by przyciągnąć uwagę rodzi-
ców i uczniów.

Przekupywanie cukierka-
mi to przeszłość. Na stoisku 
podstawówki i gimnazjum KIK 
z Podkowy Leśnej można było 
wypić herbatkę z róży i smako-
wać różanych konfitur (bardzo 
chwalonych nie tylko przez 

obecnego na promo-
cji bp. Tadeusza Piku-
sa); prowadzone przez 
Przymierze Rodzin li-
ceum na Ursynowie 
chwaliło się ósmym 
miejscem w rankin-
gu szkół warszawskich 
i drugim w kategorii 
przyjęć na UW; infor-
matyk z liceum Zmar-
twychwstanek na Żoliborzu z 
hasłem „Codzienność nie musi 
być szara” zachęcał do „świet-
nej szkoły nie tylko dla dziew-

cząt”. Szkoły Sodalicji 
Mariańskich pokazy-
wały zdjęcie swojego 
dawnego absolwenta, 
który w tym roku zdo-
był mistrzostwo świa-
ta w programowaniu 
zespołowym, a SP nr 
109 z ul. Wójcickiego 
tabele z wynikami te-
stu po 6 klasie, z któ-

rych wynikało, że dzieci z tej 
szkoły należą od kilku lat do 
ścisłej czołówki w kraju.

 TG

X Promocja Szkół Katolickich

Po pierwsze – wychowanie

Szkoły katolickie 
nie potrzebują 
promocji 
– uważa 
mazowiecki 
kurator oświaty. 
– Najlepsza 
reklama to to, 
że po prostu są.

TO
M

A
SZ

 G
O

ŁĄ
B



G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
29

 k
w

ie
tn

ia 
20

07
  

II

Rodzina nie jest kochana
KIK. – Nie kocha jej państwo ani 
politycy, którzy dwa lata w sej-
mie się organizują, a kolejne dwa 
przygotowują do kolejnej kampa-
nii. Rodziny nie kochają media ani 
prawnicy, którzy nawet nie po-
trafią sformułować jej definicji, 
żeby ją sensownie zabezpieczyć 
– ubolewał biskup sandomierski 
Andrzej Dzięga podczas spotka-
nia zorganizowanego 19 kwiet-
nia w warszawskiej siedzibie KIK. 
W debacie poświęconej polityce 
prorodzinnej wzięli udział m.in. 
poseł Anna Pakuła-Sacharczuk 
(mama czwórki dzieci), Joanna 
Krupska (siedmioro dzieci), eks-
pert Instytutu Sobieskiego Łukasz 
Hard (opracowywał zalecenia 
dla polityki prorodzinnej, z któ-
rych kilka znalazło się w rządo-
wym programie przedstawio-
nym 8 marca przez min. Kluzik- 
-Rostkowską) oraz przedstawicie-

le organizacji pozarządowych, np. 
z niemieckiej fundacji Konrada 
Adenauera. – Polska ma szansę na 
boom demograficzny, ale jeśli po-
koleniu wyżu demograficznego, 
które teraz wchodzi na rynek, nie 
stworzy się stabilnych perspek-
tyw życiowych, przegapimy mo-
ment krytyczny – mówił ekono-
mista Rafał Antczak, dowodząc, 
że Polska ma najwyższe podat-
ki na świecie, a politycy nie dba-
ją o młodych, bo tylko 30 proc. z 
nich chodzi na wybory (a spośród 
osób starszych – aż 70 proc.). 
Także bezrobocie wśród Polaków 
do 25. roku życia jest najwyższe 
z notowanych w krajach rozwi-
niętych. – Państwo polskie karze 
dziś rodziny wielodzietne. Gdy 
w ubiegłym roku zmuszony by-
łem podjąć dodatkową pracę, że-
by utrzymać czwórkę moich dzie-
ci, rozliczając PIT, musiałem do-

płacić 7 tys. złotych podatku. I by-
łem zmuszony wziąć na ten cel 
kredyt – mówił prowadzący de-
batę Marcin Przeciszewski, pre-
zes KAI. – Dziś system podatków 
w Polsce, na przykład VAT, dzia-
ła tak, że to nie państwo wspiera 
rodziny wielodzietne, ale wręcz 
ono z nich żyje. Obawiam się, że 
po ostatnich wydarzeniach rząd 
będzie prowadził raczej polity-
kę prostadionową, zamiast pro-
rodzinnej – mówiła poseł Pakuła- 
-Sacharczuk (PiS). – Być może 
trzeba by zaskarżyć nawet obec-
ne ustawodawstwo do Trybunału 
Konstytucyjnego, bo dyskrymi-
nuje ono rodziny wielodzietne. 
A nawet wprowadzić zasadę, we-
dług której rodzina ma tyle gło-
sów w wyborach, ile ma dzieci. 
Wtedy sytuacja liczniejszych ro-
dzin mogłaby rzeczywiście ulec 
poprawie – dodała.

Zmarł Jan Kociniak

W rocznicę sakry biskupiej Prymasa
WILANÓW. W 28. roczni-
cę sakry biskupiej kard. Józef 
Glemp, Prymas Polski, odpra-
wił w kolegiacie św. Anny w 
Wilanowie uroczystą Mszę św. 
Jubilata powitał w drzwiach 
kościoła proboszcz, ks. prałat 
Tadeusz Sowa. W krótkim prze-
mówieniu przybliżył sylwet-
kę Księdza Prymasa oraz cza-
sy jego posługi biskupiej i pry-
masowskiej, przypadające na 
okres przemian ustrojowych. 
Mszę koncelebrowali biskupi 
diecezji warszawskiej z metro-
politą Kazimierzem Nyczem na 
czele oraz nuncjusz apostolski 
abp Józef Kowalczyk. Obecni 
byli również przedstawiciele 
władz miasta i dzielnicy. W ho-

milii kard. Józef Glemp przy-
pomniał kapłanom o koniecz-
ności wytrwania w Jezusie, 
do czego wzywa Ewangelia, 
bo „świętość kształtuje się w 
twardym zmaganiu z bytem 
świata”. Przywołał również syl-
wetkę św. Wojciecha, który ja-
ko pierwszy ewangelizował te-
reny dzisiejszej Warmii. Ponad 
tysiąc lat później właśnie tam 
zaczęła się biskupia posługa 
Prymasa. Ksiądz Prymas cie-
szył się, że opuszczając urząd 
metropolity, widzi następ-
cę, „za którego modli się lud 
Warszawy”. Abp Kazimierz 
Nycz życzył Prymasowi Polski 
rychłego ukończenia budowy 
Świątyni Opatrzności Bożej.
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Jak przystało na uroczystość w Wilanowie, nie zabrakło husarii

Czego pragną mężczyźni
„MAM NADZIEJĘ, że kie-
dyś spotkam w Kościele męż-
czyzn, którzy będą umieli mó-
wić o swojej miłości do Boga 
bez czerwienienia się” – mó-
wił Szymon Hołownia pod-
czas sesji zorganizowanej 21 
kwietnia przez Stowarzysze- 
nie Katolickiej Młodzieży 
Akademickiej. Według publicy-
sty, nagrodzonego tego same-
go dnia nagrodą „Ślad”, musi-
my znaleźć język mówienia o 
Bogu, który będzie trafiał do 
wszystkich: nie będzie dzielił 
Kościoła na rekolekcje stano-
we, nie będzie twardym, mę-
skim językiem akcji ani ckli-
wym językiem Harlequina. 
„Inaczej nie obalimy stereoty-
pu mężczyzny w Kościele, ani 
obrazu Boga: od karzącego oj-
ca do kochającej mateczki” – 
mówił do ponad dwustu stu-
dentów warszawskich uczel-
ni. Podczas konferencji pod 
wspólnym tytułem „Czego 
pragną mężczyźni…?” (analo-
giczna o kobietach odbyła się 
rok temu, także na UW) wy- 
stąpili także: Marek Horod- 
niczy („Fronda”), Dariusz 
Cupiał (twórca portalu tato.
net) i ks. Jarosław Szymczak 
(Instytut Studiów nad 
Rodziną). O. Józef Augustyn 

mówił o wychowaniu (przez 
drogę do wiary) i samowycho-
waniu (przez formowanie su-
mienia) do ojcostwa, a mał-
żeństwo Agnieszka i Szymon 
Grzelakowie – o sposobach na 
twórcze ojcostwo i systemie 
pozytywnych inicjacji, które z 
powodzeniem stosują wobec 
własnych dzieci.

O archetypach ojcostwa w Biblii 
mówił Marek Horodniczy (z lewej)

TO
M

A
SZ

 G
O

ŁĄ
B

Po długiej chorobie, w wieku  
69 lat, 20 kwietnia zmarł znany  
i lubiany aktor Jan Kociniak. Zagrał  
w dziesiątkach sztuk teatralnych  
i wielu filmach – zwykle wcielał się 
w role drugoplanowe. Grał też  
w serialach („Złotopolscy” i „Samo 
życie”). Jego charakterystyczny, 
ciepły głos rozpoznawały nawet 
dzieci: użyczał go Kubusiowi 
Puchatkowi i Guciowi. 
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„Twarze warszawskiej bezpieki” – wystawa IPN

Zobaczcie antybohaterów
„Wyróżniał się w szczególności 
w ten sposób, że rozbijał na 
współwięźniach obozu bukowe 
taborety. W tym celu chwytał 
nogę od krzesła, podnosił w górę, 
a następnie spuszczał na głowę, 
plecy, albo spuszczał na więźnia 
gdzie popadło”. 

To cytat z charakterystyki jed-
nego z wielu naczelników wy-
działów bezpieki. Legitymacyj-
ne zdjęcia z autografem, przebie-
giem służby i fotokopiami uzasad-
nień awansu w strukturach urzę-
dów bezpieczeństwa, takie jak 
pokazano już w Krakowie, Kato-
wicach, Wrocławiu, Łodzi, Wroc-
ławiu i Bydgoszczy teraz wiszą 
w Warszawie. Ekspozycja wszę-
dzie wzbudzała zrozumiałe emo-
cje. Tym bardziej że wielu z jej an-
tybohaterów żyje do dziś.

– Na poprzednich wysta-
wach zdarzało się, że przycho-
dzili „korygować” niewygodne 
dla siebie fakty. I niszczyli eks-
pozycję – mówi Konrad Rokicki 
z IPN. – Ale na wystawę przy-
chodzić będą przede wszystkim 
ofiary tych ludzi. I z pewnością 
na niejednym zdjęciu rozpozna-
ją swoich katów.

Do tej pory pod adresem IPN 
padały najczęściej zarzuty, że 
pokazuje jedynie ofiary.

– Teraz pokazujemy także 
sprawców – podkreśla Rokicki, 
zastrzegając, że wystawa nie 
jest formą rewanżu, ale ma cha-
rakter informacyjny. – Nie jeste-
śmy prokuratorami, lecz history-
kami. Ale ci ludzie dostają dziś 
wysokie emerytury, noszą orde-
ry – dodaje po chwili.

Miejsce wystawy? 
Nieprzypadkowe: by-
ły budynek KC PZPR, 
ten, przed którym stoi 
dziś palma, i w którym 
do 2000 r. przepływały 
na giełdowych rachun-
kach maklerów setki 
miliardów złotych. Na 
28 planszach pracow-
nicy IPN wybrali z se-
tek biogramów ludzi bezpieki i 
skrupulatnie opisali 56. 

– Interesowały nas informa-
cje o pochodzeniu funkcjonariu-
szy. Chcieliśmy dowiedzieć się, 

jakie mieli wykształce-
nie, czy praca w struk-
turach bezpieki była dla 
nich awansem społecz-
nym. Co się okazało? 
Stopień ich upartyjnie-
nia był niemal zupełny 
– podkreśla Konrad Ro-
kicki, organizator wy-
stawy.

W pierwszym okre-
sie działalności resortu bezpie-
czeństwa szefowie warszaw-
skich struktur represji najczęś-
ciej pochodzili spoza stolicy, z 
małych miejscowości lub wsi, 

z rodzin robotniczych i chłop-
skich. Byli bardzo słabo wy-
kształceni, ale wszyscy w mo-
mencie wstąpienia do „orga-
nów” lub krótko po tym byli 
członkami partii komunistycz-
nej. Najczęściej praca w MBP 
była dla nich szansą awansu 
społecznego za cenę całkowitej 
dyspozycyjności.

 „Politycznie rozwinięty do-
brze. W ubiegłym roku ukończył 
Uniwersytet Marksizmu-Lenini-
zmu” – to fragment opinii, ja-
kich na wystawie znaleźć można 
wiele. Komendant Główny Mili-
cji Obywatelskiej skończył 4 kla-
sy gimnazjum. Inny cytat: „Po-
stawa moralna pułkownika Bole-
sława Galczewskiego nie budzi 
zastrzeżeń. Jest dojrzałym dzia-
łaczem partyjnym”. Wykształce-
nie? Niepełne średnie.

Przygotowanie wystawy 
trwało pół roku. Trzeba było 
wykonać kwerendę dokumen-
tów i mikrofilmów nie tylko w 
warszawskich instytucjach, ale 
także tam, gdzie całkowicie dys-
pozycyjni esbecy kończyli karie-
ry, w więc w całej Polsce.

Wystawa jest zapowiedzią 
publikacji, w której opisane zo-
staną sylwetki wszystkich funk-
cjonariuszy pełniących kierow-
nicze stanowiska w warszaw-
skich strukturach aparatu bez-
pieczeństwa.

Być może jeszcze w tym ro-
ku wystawy, które były pokazy-
wane w miastach, gdzie istnie-
ją oddziały IPN, zostaną zebra-
ne w jednej ekspozycji. Wysta-
wa w holu głównym Centrum 
Bankowo-Finansowego „No-
wy Świat” pokazywana będzie 
przez mniej więcej miesiąc. TG

56 biogramów 
to zaledwie 
ułamek spośród 
wszystkich 
odpowiadających 
za strukturę 
urzędów 
bezpieczeństwa 
w Warszawie
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Euro Warszawa

Plan pięcioletni

Kiedy 18 kwietnia w 
ratuszu w Cardiff, 
szef UEFA Michel 
Platini ogłosił, że or-

ganizatorami mistrzostw bę-
dą Polska i Ukraina, na placach 
Warszawy cieszyli się nie tyl-
ko kibice. Radość wyrażali na-
si politycy, a władze Warszawy 
od razu z tej okazji urządzi-
ły pokaz sztucznych ogni. Ale 
już następnego dnia urzędni-
cy zaczęli drapać się w głowy. 
Czeka nas ogrom przygoto-
wań: budowa dróg, obiektów 
sportowych, hoteli… Czy daw-
no zapowiadane inwestycje 
w Warszawie teraz wreszcie 
przyspieszą? Skąd wziąć pra-
cowników, materiały budow-
lane, skoro już teraz w stolicy 
zaczyna ich brakować? A prze-
de wszystkim skąd wziąć na to 
wszystko pieniądze? 

Na inwestycje związane z 
Euro 2012 minister finansów 
Zyta Gilowska wygospodaro-
wała z budżetu państwa 1 mld 
zł. Ale jeden tylko Stadion Na-
rodowy w Warszawie ma kosz-
tować 1,2 mld zł. Pieniądze po-
chodzić też będą z Unii Euro-
pejskiej (w skali kraju 37 mld 
euro), od samorządów i pry-
watnych sponsorów. Ekonomi-
ści są zgodni, że tak duże in-
westycje jeszcze bardziej roz-
kręcą gospodarkę. Zmniejszy 
się emigracja zarobkowa, bo 
w kraju będzie można łatwiej 
znaleźć dobrze płatną pracę. 

Stadiony dwa

Jeszcze kilka miesięcy te-
mu Hanna Gronkiewicz-Waltz 

przekonywała, że stadion na-
rodowy, którego budowę za-
powiadał jej poprzednik Kazi-
mierz Marcinkiewicz, to spra-
wa wyłącznie rządu. Teraz jed-
nak, jeśli Warszawa chce zaist-
nieć na Euro 2012, musi mieć 
obiekt godny tej imprezy. Na 
razie takiego nie ma. Nawet 
zmodernizowany stadion Le-
gii, który pomieści najwyżej 30 
tys. kibiców, będzie mógł słu-
żyć jedynie do rozgrywek eli-
minacyjnych. Potrzebny więc 
będzie stadion narodowy, któ-
ry powstanie na miejscu daw-
nego Stadionu Dziesięciolecia. 

Centralny Ośrodek Sportu, 
który zarządza terenem Sta-
dionu, wciąż czeka aż miasto 
wyda decyzję o warunkach za-
budowy. Wtedy będzie można 
ogłosić konkurs na koncepcję 
architektoniczną. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zapowiedziała, 
że powoła odpowiedni zespół, 
który zaplanuje, wyliczy i przy-
gotuje na przykład propozycje 
dla kupców z Jarmarku Euro-
pa. Miasto będzie musiało jak 
najszybciej znaleźć dla nich za-
stępczą lokalizację. Decyzja o 
warunkach zabudowy stadio-
nu ma zostać wydana do końca 
kwietnia. Potem ruszy budowa 
olbrzymiego kompleksu z bo-
iskiem na 70 tys. kibiców, hala 
widowiskowo-sportowa i olim-
pijskim basenem.

Drogie drogi

Ale obiekty sportowe to nie 
wszystko. Potrzebne też bę-
dą porządne drogi dojazdo-
we, które połączą Warszawę, 
Poznań, Gdańsk i Wrocław – 
miasta, gdzie będą rozgrywa-
ne mecze. Realna staje się więc 
wizja autostrad łączących pół-
noc z południem kraju oraz 
wschód z zachodem. Warsza-
wa czeka na autostradę A2 z 
Poznania, która na razie utknę-
ła w okolicach Strykowa, w 

Warszawa bierze 
się do roboty  
przed piłkarskimi 

mistrzostwami Europy.  
Na to, żeby zmienić się  

w pełni w europejską 
stolicę, ma pięć lat.

tekst  
JOANNA JURECZKO-WILK

Sonda

MISTRZOSTWA DLA 
CIAŁA I DLA DUCHA

HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ, 
PREZYDENT WARSZAWY

– Taka impre-
za to wielkie 
przyspieszenie 
i korzyść dla 
kraju i miast, 
gdyż pobudo-

wana infrastruktura zosta-
je dla wszystkich miesz-
kańców. Data jest bar-
dzo ważna. Ona mobilizu-
je. Jej nie można nie do-
trzymać. Trzeba już do-
słownie od dzisiaj zaczy-
nać prace. W tej sprawie 
musi być ogromna solidar-
ność, poza podziałami po-
litycznymi. Zresztą sport 
ma to do siebie, że łą-
czy. Mistrzostwa są szan-
są na promocję Polski, 
Warszawy. Przyjadą do nas 
ludzie, którzy jeszcze tu-
taj nie byli. Od nas zależy, 
czy wyjadą stąd z dobrymi 
wrażeniami i czy jeszcze 
powrócą.

ZBIGNIEW DZIUBIŃSKI,  
PREZES SALEZJAŃSKIEJ 
ORGANIZACJI SPORTOWEJ 
SALOS

– To wielka no-
bilitacja. Polska 
ma swoje pięć 
minut i powin-
na je wyko-
rzystać. Mamy 

pięć lat na przygotowania. 
Nie tylko na budowę tego, 
co materialne: dróg, sta-
dionów, ale też na wyko-
rzystanie tej imprezy du-
chowo. Kościół powinien 
zwrócić uwagę na możli-
wości, jakie daje organi-
zacja mistrzostw: zaapelo-
wać do rodziców, wycho-
wawców, młodych, by do-
cenili wartości, które nie-
sie ze sobą sport.  Kiedy 
w 2004 r. mistrzostwa w 
piłce nożnej odbywały się 
w Portugalii, tamtejszy 
Episkopat wydał przedtem 
specjalny list do wiernych. 
Dobrze byłoby, gdyby i na-
si duchowni zabrali głos w 
tej sprawie.
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Euro Warszawa

Plan pięcioletni
Łódzkiem. Potrzebne też bę-
dą drogi ekspresowe, wyloto-
we ze stolicy i modernizacja 
warszawskich ulic, dziurawych 
jak ser. No i koniecznie zakup 
nowocześniejszych wagonów i 
autobusów.

Trudno sobie wyobrazić or-
ganizację tak dużej imprezy 
bez sprawnie działającego me-
tra. Pierwsza linia z wielkim 
trudem przebija się przez War-
szawę od dwudziestu czterech 
lat. Czy druga linia – od ron-
da Daszyńskiego do Dworca 
Wileńskiego – która ma mieć 
26 stacji i kosztować 3,5 mld 

zł, powstanie 
w pięć lat? 
Musi – przy-
najmniej do 
stacji „Sta-
dion” po pra-
skiej stronie 
– przekonują 
urzędnicy ra-
tusza. 

Do tego 
dojdą jeszcze: 
usprawnienie 
dojazdu do 

lotniska Okęcie, przyspiesze-
nie budowy nowego lotniska w 
Modlinie, modernizacja Dwor-
ca Centralnego, budowa Mostu 
Północnego.

Wespół w zespół

Prezydent Warszawy zapo-
wiedziała powołanie specjalnego 
zespołu, który będzie zajmować 
się przygotowaniem stolicy do 
organizacji imprezy. Ale nie obej-
dzie się bez szerszej współpracy. 
Kompleks sportowy na Pradze 
powstanie przecież jako inwesty-
cja rządowa. Władze miasta bę-
dą musiały znaleźć inne miejsce 
dla kupców że stadionu. Hanna 
Gronkiewicz-Waltz sugerowała, 
że mogłyby to być okolice Dwor-
ca Wschodniego. 

Warszawa będzie też 
uzgadniała niektóre decyzje z 

pozostałymi miastami, w któ-
rych zaplanowano rozgryw-
ki. Miejscy urzędnicy muszą 
zadbać o infrastrukturę: dro-
gi dojazdowe, komunikację… 
Ręce zacierają restauratorzy i 
hotelarze. W Warszawie mu-
szą powstać nowe hotele, bo 
dla masy kibiców z całej Eu-
ropy 12 tysięcy miejsc hotelo-
wych to za mało. 

Wojewoda mazowiecki Ja-
cek Sasin oraz radni PiS w sej-
miku województwa mazowie-
ckiego i w Radzie Warszawy 
zaproponowali powołanie Ze-
społu Konsultacyjnego ds. Eu-
ro 2012. „ Jednym z pierw-
szych zadań tego zespołu bę-
dzie jak najszybsze przedsta-
wienie harmonogramu przygo-
towań do Euro 2012 i przed-
stawienie go mieszkańcom 
Warszawy” – mówił szef war-
szawskiego PiS Maciej Wię-
ckowski. Wojewoda Jacek Sa-
sin dodawał: „Powołanie ta-
kiego zespołu jest rzeczywi-
ście niezbędne. Bez współpra-
cy władz samorządu miasta, 
województwa i urzędu woje-
wody nie da się sprawnie przy-
gotować inwestycji”. 

Zdaniem samorządowców, 
żeby inwestycje mogły szyb-
ko ruszyć z miejsca, trzeba 
uprościć prawo, w pierwszej 
kolejności budowlane i proce-
dury przetargowe. Bez tego 
wiele pomysłów ugrzęźnie już 
na etapie planowania. Przypo-
mnijmy, że wydanie tzw. decy-
zji środowiskowej dla remontu 
już istniejącej Trasy AK trwa-
ło dwa lata! Dlatego samorzą-
dowcy będą apelować do par-
lamentarzystów o konieczne 
zmiany prawne. Tak, by spra-
wy Euro 2012 miały pierw-
szeństwo. Żeby otwarcie mi-
strzostw, które może nastą-
pić właśnie w Warszawie, było 
wspaniałe, jak przystało na eu-
ropejską stolicę.
 

Stadion 
Narodowy 
na miejscu 
obecnego 
Jarmarku Europa

Tak będzie 
wyglądał 
zmodernizowany 
stadion Legii
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Miasto chce pomóc karmiącym matkom

Mamo, pierś do przodu
Karmiły już chyba wszędzie: 
w autobusie, przymierzalni, 
kościele, na brzegu piaskownicy... 
Teraz będą mogły schować się 
z maluchem w zaciszu altanek 
dla karmiących mam, które staną 
w centrum Warszawy.

Nie może być w wiosen-
ne przedpołudnie nic przy-
jemniejszego niż spacer z nie-
mowlakiem, który spokojnie 
śpi w wózeczku. Dopóki idyl-
li nie przerwie płacz obudzo-
nego dziecka oznaczający jed-
no: „Chcę jeść! Teraz!”. I wyj-
ścia nie ma.

Bo burmistrz ma małe 
dziecko
– Na początku było to tro-

chę krępujące – przyznaje Han-
na Małkiewicz, mama 4-mie-
sięcznej Natalki. – Ale z cza-
sem człowiek się przy-
zwyczaja. Chodzimy na 
spacery do Lasu Ka-
backiego. Tam wi-
dok karmią-
cej mamy 
jest na 

porządku dziennym, jednak na 
osiedlu nie jest to już takie po-
wszechne – narzeka.

– Staramy się przekonać 
matki, by nie bały się karmić 
piersią publicznie, ale wiele ko-
biet czuje dyskomfort z te-
go powodu. Dlatego wpadły-
śmy na pomył altanek – mówi 
Sylwia Chutnik z fundacji Ma-
Ma. Fundacja wraz z władzami 
dzielnicy Śródmieście na po-
czątku kwietnia ogłosiła kon-
kurs na projekt altanki, któ-
ra pozwoli mamom swobod-
nie karmić malucha w miej-
scach publicznych. – Znalazły-
śmy sprzymierzeńca w burmi-
strzu Wojciechu Bartelskim, 
który sam ma małe dziecko, 
więc rozumie problemy mam – 
cieszy się Chutnik.

Do potrzeb matek z dzieć-
mi udało się już przystosować 
śródmiejski ratusz: – Są pod-
jazdy dla wózków, przewijaki 
w łazienkach, miejsca laktacyj-

ne dla mam pra-
cujących w urzę-
dzie i przycho-
dzących zała-

twić tu spra-
wy, a na-
wet ką-
cik zabaw 
dla dzieci 
– wylicza z 

dumą Urszu-
la Majewska z 

Urzędu Dzielnicy 
Śródmieście.

Tylko dla mam

W Polsce nikt 
nie produkuje alta-
nek do karmienia, 

dlatego dzielni-
ca chce wyło-
nić projekt 
w drodze 

konkursu, 

adresowanego do studentów i 
świeżo upieczonych absolwen-
tów architektury. Swoje pomy-
sły mogą zgłaszać do 30 czerw-
ca. Kąciki do karmienia ma-
ją być proste i ekonomiczne, 
ale przede wszystkim wygod-
ne i bezpieczne. Jeśli wszystko 
pójdzie dobrze, altanki z sym-
bolem karmiącej kobiety poja-
wią się w mieście już wczes-
ną jesienią.

– Karmiące mamy są ele-
mentem naszego krajobra-
zu, więc dobrze się dzieje, je-
śli stwarza im się warunki do 
karmienia. Choćby miejsce, 
gdzie mogą położyć torbę – 
uważa dr Magdalena Nehring-
-Gugulska, sekretarz Komite-
tu Upowszechniania Karmienia 
Piersią, autorka książki „War-
to karmić piersią”. W Warsza-
wie podobne rozwiązania moż-
na spotkać ciągle jeszcze zale-
dwie w kilku centrach handlo-
wych, m.in. w IKEA.

Kaplica karmiącej

W niedzielę miejscem, w 
którym bez skrępowania moż-
na zaspokoić głód niemowlaka, 
coraz częściej staje się także 
zakrystia. Część mam decyduje 
się nawet nie opuszczać Mszy 
św. i karmić w zaciszu kościel-
nej ławki.

– Reakcje na widok kobiety 
z dzieckiem przy piersi są trzy: 
obojętność, uśmiech albo obu-
rzenie – wylicza Monika Sta-
szewska, doradca laktacyjny i 
położna, która od pięciu lat 
prowadzi spotkania dla kobiet 
karmiących przy parafii Św. 
Zygmunta na Bielanach. – Ci, 
którzy się oburzają, najczęściej 
kojarzą pierś kobiety tylko i 
wyłącznie z erotyką, zapomina-
jąc, że jej pierwszą funkcją jest 
karmienie, a karmiącym ma-

mom nie zależy wcale 
na epatowaniu nagoś-
cią – uważa. 

Ale w parafii św. 
Zygmunta karmicielki 
raczej nie wzbudzają 
sensacji. Do niedawna 
funkcjonowała tu na-

wet „kaplica mam karmiących”. 
A w drugą i czwartą środę mie-
siąca w godz. 9–11 w parafii 
odbywają się otwarte spotka-
nia dla mam karmiących. Jest 
okazja, by wymienić doświad-
czenia i bezpłatnie uzyskać po-
radę laktacyjną. 

Widok karmiącej matki nie 
dziwi nikogo także podczas 
Mszy rodzinnej w klasztorze 
św. Jacka przy ul. Freta.

– W klubiku „Sto pociech”, 
który działa przy duszpaster-
stwie, panuje „karmiący kli-
mat” – śmieje się ojciec Miro-
sław Pilśniak, opiekujący się 
Dominikańskim Duszpaster-
stwem Rodzin. – Podczas Mszy 
św., część mam wychodzi do 
zakrystii, inne zostają na kar-
mienie w kościele, ale robią 
to zawsze bardzo dyskretnie – 
podkreśla. – Jest to naturalne, 
sympatyczne i oznacza, że ma-
my czują się akceptowane.

AGATA MADAJ

cujących w urzę-
dzie i przycho-
dzących zała-

twić tu spra-
wy, a na-
wet ką-
cik zabaw 
dla dzieci 
– wylicza z 

dumą Urszu-
la Majewska z 

Urzędu Dzielnicy 
Śródmieście.

Urzędu Dzielnicy 
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Urzędu Dzielnicy 

Tylko dla mam

W Polsce nikt 
nie produkuje alta-
nek do karmienia, 

dlatego dzielni-
ca chce wyło-
nić projekt 
w drodze 

konkursu, 

sięcznej Natalki. – Ale z cza-
sem człowiek się przy-
zwyczaja. Chodzimy na 
spacery do Lasu Ka-
backiego. Tam wi-
dok karmią-
cej mamy 
jest na 

w łazienkach, miejsca laktacyj-
ne dla mam pra-

zwyczaja. Chodzimy na 
spacery do Lasu Ka-
backiego. Tam wi-
dok karmią-
cej mamy 
jest na 

cujących w urzę-
dzie i przycho-
dzących zała-

twić tu spra-
wy, a na-
wet ką-
cik zabaw 
dla dzieci 
– wylicza z 

dumą Urszu-
la Majewska z 

Urzędu Dzielnicy 
Śródmieście.

Urzędu Dzielnicy 
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Urzędu Dzielnicy 

Tylko dla mam

W Polsce nikt 
nie produkuje alta-
nek do karmienia, 

dlatego dzielni-
ca chce wyło-
nić projekt 
w drodze 

konkursu, 

– Nie ze wszystkim, 
co robi fundacja MaMa 
można się identyfikować. 
Ale akurat pomysł budo-
wy miejsc przyjaznych 
matkom karmiącym bar-
dzo mi się podoba. Prob-
lem jednak w tym, czy ta-
kie matki chować za para-
wan, czy raczej przyzwy-
czajać innych do takiego 
widoku? Pewnie jedno i 
drugie. Co może być bo-
wiem bardziej wzruszają-
cego niż maluch, dla któ-
rego mama jest w chwili 
karmienia całym światem? 
No, ale jeśli ktoś już miał-
by się krępować… Jedno 
tylko niepokoi: oby altan-
ki nie służyły amatorom 
napojów mocniejszych niż 
mleko matki.

MOIM 
ZDANIEM

TOMASZ GOŁĄB

Mamy 
w Warszawie 
będą mogły 
karmić maluchy 
piersią bez 
skrępowania 
nawet na ulicyTO
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Propozycja na długi weekend: wycieczka do Otwocka Wielkiego 

Pałac, co był poprawczakiem

Była tu szkoła melioracji, był i premier 
Jaroszewicz, i Wałęsa. No i poprawczak 
dla dziewcząt. A paradoksem jest to, że dzięki 
komunistom  przetrwał. Pałac w Otwocku 
Wielkim – wielka perła architektoniczna. 
Szkoda, że znana niewielu.

– Może to, co powiem, jest  herezją, 
ale ten pałac uratował… komunizm – mó-
wi kurator muzeum-pałacu, Mirosław Bu-
dzyński. – Podobne obiekty po 45. ro-
ku w najlepszym przypadku kończyły ja-
ko szkoły, a w najgorszym – jako obory 
czy rzeźnie. Niszczały i były wyburzane. 
Tymczasem pałac w Otwocku Wielkim, 
kompletnie zrujnowany podczas pierw-
szej wojny światowej, odbudowano po 
45. roku.

Dlaczego zdecydowano się na odbu-
dowę? Dokładnie nie wiadomo. Może to 
był powojenny entuzjazm? Może rechot 
historii, która płata czasem takie figle. 
Dość, że budynek, który międzywojenne 
przewodniki turystyczne określały jako 
„romantyczne ruiny”, był zdatny do użyt-
ku. A mieścił się w nim… poprawczak dla 
dziewcząt. 

– Gdy otworzyliśmy pałac dla zwiedza-
jących, przez długi czas odwiedzały nas 
panie, które znały to miejsce nad podziw 
dobrze, a w latach 60. mogły mieć po lat 
kilkanaście… Panie opowiadały, że… tu 

pracowały – opowiada Budzyński. – Sporo 
pracownic jak na niewielki zakład. 

Pałac stoi na wyspie. Otaczają go jezio-
ro i kanał. Może dlatego była w nim też 
szkoła melioracji. Zarówno o szkole, jak 
i o pałacu miejscowi wiedzieli niewiele. 
Żyli własnym życiem, a pałac  –  otoczo-
ny ogrodzeniem – własnym. Gdy w latach 
70., przerabiali go na swoją siedzibę ko-
muniści, pałac od ludu oddzielił się jesz-
cze bardziej. 

– Wtedy stał się naprawdę pałacem: 
wnętrza zrobiono całkiem poprawnie, bo 
wcześniej były raczej siermiężne – mó-
wi kurator. 

Ale pałac  restaurowany m.in. dla to-
warzysza Jaroszewicza  nie przypadł mu 
do gustu. Podobno nie lubił pałacu, i ty-
le. Czy podobał się szefom państw Ukła-
du Warszawskiego, którzy się tu spotyka-
li? Też nie wiadomo. Ale pewnie tak, bo 
zieleń wokół, fontanna na zewnątrz i wo-
da  nastroić mogą optymistycznie nawet 
komunistów.

– Podobno goszczono tu również pre-
zydenta Nixona, ale  czy miało to miejsce 
w stu procentach, nikt nie jest w stanie 
potwierdzić – opowiada Budzyński. – Nie 
zachowały się dokumenty ani zdjęcia.

Na początku stanu wojennego prze-
trzymywano tu Lecha Wałęsę. Szybko jed-
nak przewieźli go dalej, bo Otwock był za 
blisko Warszawy i rozeźlonych robotni-
ków z Ursusa. Wałęsa mieszkał w części 

zachodniej pałacu i podobno… było mu 
tam zimno. 

A gdy przyszło „nowe”,  w latach 90., 
pałac został przekazany Kancelarii Prezy-
denta, potem zarządzało nim MSWiA.  W 
roku 2004 użytkownikiem pałacu w Otwo-
cku Wielkim zostało Muzeum Narodowe 
w Warszawie, które utworzyło w nim swój 
oddział – Muzeum Wnętrz. 

– Powiem szczerze, że ta nazwa nie 
jest fortunna. Wolelibyśmy po prostu pa-
łac Bielińskich w Otwocku Wielkim, bo 
Bielińscy stworzyli to miejsce – mówi 
Budzyński. – Owszem, w naszych zbio-
rach pokazujemy zabytkowe meble, ale 
jesteśmy przede wszystkim wspaniałym 
kompleksem pałacowym, unikatowym w 
tej części Mazowsza. Obrazy i większość 
sprzętów pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Narodowego. Dzięki pałacowi mogły w 
końcu ujrzeć światło dzienne.

W pałacu odnawiane są też sale z fre-
skami. Gdy ich restauracja się zakończy – 
sale zostaną poświęcone Janowi Paderew-
skiemu. Już teraz można w Otwocku po-
dziwiać jego fortepian. W pałacu są też sa-
le Marszałka Piłsudkiego. Jest jego biurku, 
fotel i łóżko, na którym zmarł.

– Czasem ktoś pyta, czy Marszałek tu 
był – opowiada kurator. – Odpowiadam, że 
nie, ale że na pewno  bardzo chciałby…

AGATA PUŚCIKOWSKA

Więcej informacji: www.otwock.mnw.art.pl
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Nie wiadomo, skąd się wzięły delfiny przy 
pałacowej fontannie. Ale jeszcze w latach 80. 
delfiny były „ozdobione” farbą olejną: miały 
okulary i promienny uśmiech

Kurator muzeum Mirosław Budzyński: – Aby 
wszystkim salom pałacu przywrócić blask, 
potrzebny jest czas, cierpliwość i… pieniądze, 
których wciąż brak

Nad renowacją ozdobnego kominka czuwają 
konserwatorzy.
W środku: zdjęcie z początku lat 50.
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WARSZAWSKI

Zapowiedzi
  STUDIA DLA PRYMUSÓW
Bezpłatne studia informatyczne dla trzech 
najlepszych uczniów z małych miejscowo-
ści Mazowsza zapewni mazowiecki urząd 
marszałkowski. Uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy mają dobre wy-
niki w nauce, mają szanse studiować w 
Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik 
Komputerowych w Warszawie. Oferta skie-
rowana jest do uczniów, którzy mieszkają 
w miejscowościach do 5 tys. mieszkań-
ców. Zainteresowani mogą zgłaszać się do 
31 maja do urzędu marszałkowskiego (ul. 
Bertolda Brechta 3, 03–472 Warszawa, tel. 
022 597–91–00, 597–92–90.

  DORADZĄ NIEPEŁNOSPRAWNYM
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich 
„Pomoc Maltańska” oferuje osobom niepeł-
nosprawnym indywidualne konsultacje, po-
rady (także pocztę elektroniczną i telefo-
nicznie), a także warsztaty np. samopozna-
nia, asertywności, radzenia sobie ze stre-
sem, z zakresu doradztwa zawodowego. 
Można skorzystać z pomocy doradcy zawo-
dowego i psychologa. Zainteresowani mo-
gą kontaktować się z Fundacją: ul. Bagatela 
10 Warszawa, tel. 022 625–63–08, ośro-
dek.warszawa@pomocmaltanska.pl.

 BEZROBOTNE,  
 PRZEDSIĘBIORCZE…

Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy 
Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA zaprasza 
bezrobotne kobiety, które ukończyły 30 lat i 
mają co najmniej średnie wykształcenie, do 
bezpłatnego projektu szkoleniowo-dorad-
czego. Dwunastodniowe szkolenie dotyczy 
zakładania i prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej oraz przewiduje dotacje 
„na start” dla części uczestniczek. Na terenie 
województwa mazowieckiego projektem 
objętych zostanie 650 kobiet. Trwają już 
pierwsze szkolenia w Warszawie i Płocku. 
W dalszych terminach szkolenia będą pro-
wadzone w innych miastach województwa 
mazowieckiego – w zależności od zainte-
resowania. Projekt kierowany jest m. in. do 
kobiet z małych miasteczek i wsi. Fundacja 
zwraca koszty dojazdu oraz zakwaterowa-
nia dla pań dojeżdżających powyżej 50 km. 
Więcej informacji można uzyskać w siedzi-
bie Fundacji przy ul. Nowogrodzkiej 49 w 
Warszawie, tel. 022 522-84-61. 

 KONGRES RODZIN.
Jeszcze można zgłosić swój udział w 
Światowym Kongresie Rodzin, który od-
będzie się w Warszawie od 11 do 13 ma-
ja. Odpowiedni formularz trzeba wypeł-
nić na stronie www.worldcongress.pl. W 
Warszawie będzie można posłuchać bli-
sko 100 panelistów, związanych z ruchami 
prorodzinnymi z całego świata. 

Co się maluje w duszy kierowcy?

Z autobusu do galerii
Paryskie zaułki, brodnickie lasy i strumyki, 
złowrogie morskie fale można oglądać  
na kolejnej wystawie malarskiej przy kościele 
św. Zygmunta na Bielanach.

– Maluję od dzieciństwa. Próbowałem 
dostać się na Akademię Sztuk Pięknych, 
ale nic z tego nie wyszło, mimo to nie ze-
rwałem z malarstwem – mówi Marek Stol-
pe, na co dzień kierowca autobusów miej-
skich w Warszawie. – Inspiruję się impre-
sjonistami, ale w przeciwieństwie do nich, 
używam wszystkich kolorów. Z polskich 
malarzy najbardziej cenię Wyspiańskiego. 

Stolpe maluje też martwe natury, ale 
przede wszystkim poświęca się pejzażom. 
Wśród prac artysty jest też jeden akt: – 
To tak jak z żoną: jest tylko jedna – mó-
wi artysta.

Kilku zwiedzających zatrzymuje się 
przy obrazie przedstawiającym prosty, ma-
ły mostek łączący dwa domy, z płynącym 
pod nim kanałem, może gdzieś w 
Paryżu. Zwężająca się perspekty-
wa kryje jakiś odległy świat.

– Dla mnie malowanie to od-
skocznia od codzienności. Wra-
cam z pracy i potrafię dwie, trzy 
godziny spędzić przy sztaludze 
– opowiada twórca, pokazując 
obraz z rybackim kutrem na brze-

gu morza, w Rowach. Większość jego prac 
powstaje po powrocie z urlopu. Najpierw 
szkic, a potem wybór techniki.

– Czasami akwarela, często olej, pastel 
czy tusz dają mężowi większe możliwości 
wyrażania tego, co widzi i czuje – tłuma-
czy Grażyna Stolpe. – Ale najbardziej lu-
bię obrazy olejne, bo można dużo popra-
wiać i tego… nie widać – dodaje z uśmie-
chem artysta.

W dorobku artysty jest również obraz 
z Janem Pawłem II, choć zasadniczo twór-
ca nie maluje portretów. Marek Stolpe 
uwiecznił również kościół św. Zygmunta.

Malarz nie zdobył żadnych artystycz-
nych dyplomów czy nagród. Mimo to nie 
ma kompleksów, nawet jeśli do sali akade-
mickiej przy kościele św. Zygmunta, gdzie 
wystawione są jego obrazy, wpadnie zna-
ny historyk sztuki, ks. prof. Michał Jano-
cha, mieszkający przy parafii.

– Na wernisaż, 14 kwietnia, przyszedł 
tłum ludzi. Po Mszach też jest dużo od-

wiedzających. W tygodniu także, 
bo przychodzą studenci – wyjaś-
nia Tadeusz Stolarzewski, komi-
sarz wystawy. – Mało która gale-
ria w Warszawie może pochwalić 
się taką frekwencją.     

Wystawa jest czynna do końca 
kwietnia. Wstęp wolny.

DOMINIK JABS

Marek Stolpe, 
kierowca 
autobusu  
i artysta malarz: 
– Malowanie 
to dla mnie 
odskocznia  
od codzienności
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