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Instytut Kresowy zostanie rozwiązany. Jego działalność  
ma kontynuować Dom Spotkań z Historią.

– Mniej więcej w ten sposób przyłączono Grod-
no i Wilno do Związku Radzieckiego – gorzko po-
równuje dr Robert Wyszyński, który działalności 
placówki zajmującej się ratowaniem pamięci i do-
robku polskiej kultury na Kresach, poświęcił kilka-
naście miesięcy.

Radni PO i LiD niechęć wobec placówki, powo-
łanej przez PiS-owskie władze Warszawy, manifesto-
wali już rok temu, chcąc wnioskować o jego likwi-
dację, a w efekcie obcinając o jedną trzecią jego bu-
dżet. Instytut przetrwał, przez rok organizując Kre-
sowiakom kilka dużych wystaw, dziesiątki prelek-
cji, serię spotkań z kuchnią kresową oraz wycieczki 
szlakiem kresowych pamiątek.  Ale przede wszyst-
kim uruchamiając wokół siedziby przy pl. Hallera 
środowisko ludzi o wspólnych korzeniach i trady-
cjach. Jeszcze pod koniec roku, z kolejnym „głodo-
wym” budżetem (dostał 200 tys. złotych, chociaż po-
równywalne placówki mają do dyspozycji kilkadzie-
siąt razy więcej) Instytut Kresowy rozpoczął zbiórkę 
pamiątek kresowych, które miały stać się zalążkiem 
muzeum kresowego i specjalistycznej biblioteki.  Te-
raz wiele bezcennych przedmiotów i historycznych 
dokumentów po śmierci właścicieli pewnie przepad-
nie, a te które zostały już nadesłane lub przyniesio-
ne do Instytutu, na przykład lista ewakuacyjna przy-
jeżdżających do Polski repatriantów, będzie musiała 
zostać odesłana nadawcom. TG
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Robert Wyszyński zastanawia się, jak Kresowiakom, 
którzy Instytutowi powierzyli swoje pamiątki, zwrócić 
ich własność

Przeszkadzał władzom Warszawy?

Kres Instytutu

ZA TYDZIEŃ
  Mleczne wiecznie żywe, czyli 

JAK ZJEŚĆ OBIAD ZA 3,50?
  Kolejne KSIĄŻKI DLA CZYTELNIKÓW

Warunkiem, szkołą i sprawdzianem na-
szej nadziei jest stosunek do śmierci 

– mówił abp Kazimierz Nycz, inaugurując 
w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu wy-
kłady z cyklu „Memento Mori” w pokame-
dulskim kościele na Bielanach. Na kościel-
nej wieży metropolita warszawski poświę-
cił postać Małego Rycerza, czyli Michała 
Wołodyjowskiego, który w białym zakon-
nym habicie odśpiewał po raz pierwszy 

hejnał. 30-sekundowa 
pieśń „Memento Mori” 
będzie od tej pory co-
dziennie o godz. 12.00 
przypominać  studen-
tom i wykładowcom 
UKSW oraz okolicznych 
placówek edukacyjnych 
o nieuchronności śmier-
ci, ale też o nadziei przy-
szłego życia.  

Prawykonania 
„Memento Mori” 
wysłuchało około 
tysiąca wiernych, 
którzy wcześniej 
uczestniczyli 
we Mszy św. po 
łacinie
z towarzyszeniem 
chorału 
gregoriańskiego
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PAMIĘTAJ O ŚMIERCI

TOMASZ GOŁĄB
redaktor wydania

Bywają na świecie wiel-
kie zbrodnie, ale chy-

ba największą jest zabić 
miłość – mówił Bolesław 
Prus. Ciekawe, jak autor 
„Lalki” i felietonista „Kuriera 
Warszawskiego” poradziłby 
sobie z takimi poglądami w 
stolicy w okolicach 14 lutego. 
Nie, nie mam nic przeciwko 
walentynkom. Pod warun-
kiem, że to początek, a nie 
koniec: okazja do miłości, a 
nie miłość do okazji. Kursów, 
rekolekcji, a nawet perfor-
merskich show, które poka-
zują, jak kochać do grobowej 
deski, jest w naszym mieście 
tak dużo, że nie sposób je 
zmieścić w jednym artykule. 
Dlatego warto zaglądać do 
rubryki zapowiedzi, gdzie 
co tydzień podajemy garść 
świeżych zaproszeń. 
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Nie odchodzą od pacjentów
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Z OKAZJI DNIA CHOREGO. 
Osoby szczególnie zasłużone 
w dziedzinie opieki nad nieule-
czalnie chorymi zostały tego-
rocznymi laureatami Nagrody 
św. Kamila – patrona chorych 
i pracowników służby zdro-
wia. Nagroda przyznawana 
jest z okazji Światowego Dnia 
Chorego, co roku w innym ob-
szarze medycyny. Podczas ga-
li, która odbyła się 10 lute-
go w Warszawie, kryształowe 
statuetki odebrali: ks. dr Piotr 
Krakowiak, krajowy duszpa-
sterz hospicjów, prof. medy-
cyny paliatywnej Jacek Łuczak 
i prof. Krystyna de Walden-
-Gałuszko, krajowy konsul-
tant ds. opieki paliatywnej. 
„Nagradzamy tych, których za-
angażowanie się na rzecz cier-

piących wpisuje się w posta-
wę reprezentowaną przez św. 
Kamila” – powiedział ojciec 
Arkadiusz Nowak, prowincjał 
zakonu kamilianów. „Ta nagro-
da jest dla wszystkich wolon-
tariuszy i pracowników. W ho-
spicjach nie odchodzimy od łó-
żek pacjentów, bo oni bardzo 
boją się samotności” – powie-
dział ks. Krakowiak. Oprócz 
nagród specjalnych, przyzna-
no też nagrody i wyróżnie-
nia w poszczególnych katego-
riach. Na galę Nagrody, która 
odbyła się w Muzeum Kolekcji 
im. Jana Pawła II, przybyli m.in. 
metropolita warszawski abp 
Kazimierz Nycz, minister zdro-
wia Ewa Kopacz i Grzegorz 
Schetyna, minister spraw we-
wnętrznych i administracji. 

Jednym z wyróżnionych była Fundacja Hospicjum Onkologiczne 
w Warszawie. Na zdjęciu dyplom odbiera Ryszard Szaniawski, 
prezes zarządu Fundacji

ZDROWIE. Stolica, jako jed-
no z dwóch miast w Polsce, wy-
konała mapy hałasu. Mapy aku-
styczne prezentują skażenie śro-
dowiska hałasem, w dzień i w no-
cy, pochodzącym z głównych je-
go źródeł, takich jak komunika-
cja lotnicza, drogowa, szynowa 
(kolejowej i tramwajowej) oraz 

z ośrodków przemysłowych. Nie 
uwzględniają hałasu pochodzą-
cego z gospodarstw domowych, 
imprez masowych czy urządzeń 
dźwiękowych zainstalowanych 
w ambulansach. Wybrane mapy 
można oglądać w serwisie inter-
netowym pod adresem http://ma-
paakustyczna.um.warszawa.pl.

Mapy akustyczne 

SZCZĘŚLIWICE. W par-
ku Szczęśliwickim, przy ul. 
Drawskiej 22, odbyło się uro-
czyste otwarcie stoku narciar-
skiego. Do końca marca bę-
dzie można szusować za dar-
mo. Warszawski stok ma pra-
wie 75 m wysokości, trasa 
zjazdu wynosi 227 m. Na gór-
ce działają dwa wyciągi – tale-
rzowy i krzesełkowy. W ciągu 
godziny na szczyt może wje-
chać dwa tysiące osób. Stok 
jest pokryty igelitem, który 

pozwala na zjazd nawet przy 
wiosennej aurze. Sztuczne na-
śnieżanie trasy jest możliwe, 
gdy temperatura spada poni-
żej zera. Do dyspozycji nar-
ciarzy, za opłatą, jest wypoży-
czalnia sprzętu, bar i parking. 
Do końca ferii zimowych stok 
będzie czynny codziennie w 
godz. 10.00–20.00. Po 22 lu-
tym obiekt będzie otwarty od 
wtorku do piątku, w godz. 
14.00–20.00, oraz w weeken-
dy w godz. 10.00–20.00.

Góra obietnic 

Otwarcie stoku prezydent Warszawy obiecała przed wyborami. Ale czemu dzień 
po uroczystości stok świecił pustkami?
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AREOPAG NA FRETA. 
O dialogu wewnątrz 
Kościoła w Polsce i na 
świecie, a także o roli ka-
tolików świeckich i wy-
zwaniach dla Kościoła dys-
kutowano podczas kolejne-
go spotkania z cyklu „Areopag 
na Freta”, które odbyło się 9 
lutego w klasztorze dominika-
nów. – Nie jest tak, że współ-
pracy w ogóle nie ma, ale w nie-
których obszarach mogłaby być 
jednak ona zdecydowanie lep-

sza – zgodzili się rozmówcy. 
– Warunkiem dialogu jest 
szacunek dla rozmów-
cy – mówiła s. Barbara 
Chyrowicz SSpS. Alina 

Petrowa-Wasilewicz, prze-
wodnicząca Krajowej Rady 

Katolików Świeckich, zauważy-
ła, że bardzo często mówi się, 
iż katolicy świeccy powinni od-
grywać istotną rolę Kościele. – 
Bardziej jednak lubimy o tym 
mówić, niż to praktykować – 
podsumowała.

Nic o nas bez nas

Stolica Europy 
KULTURA. Ewa 
Czeszejko-Sochacka, 
nowy pełnomocnik 
prezydenta Warszawy 
ds. przygotowań mia-
sta do uzyskania tytu-
łu Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016 r. powo-
łana została 30 stycz-
nia. – Chcę stworzyć 
z Warszawy centrum 
współpracy artystów 
z Unii Europejskiej i z 
Polski. Aby stolica mo-
gła pokazać swój po-
tencjał artystyczny – po-
wiedziała nowa pełno-
mocnik. Jednocześnie 

przypomniała, że w 
Warszawie jest dużo 
inicjatyw artystycznych 
np. środowisk studen-
ckich. – Pracę trzeba 
będzie zacząć od stwo-
rzenie struktury infor-
macyjnej, aby miesz-
kańcy Warszawy oraz 
cudzoziemcy wiedzieli, 

z jakiej oferty mogą sko-
rzystać – dodała. Miasto 
chce wzbogacenia ofer-
ty cyklicznych festiwali 
artystycznych o między-
narodowej randze oraz 
wydarzeń i rocznic, jak 
Rok Chopina 2010.

Ewa Czeszejko-
-Sochacka ma 
doprowadzić 
do przyznania 
Warszawie 
tytułu 
Europejskiej 
Stolicy Kultury  
w 2016 r.
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Pamiętasz krzyże 
na pl. Zwycięstwa/Piłsudskiego? 
Papieskie, kwietne, układane 
ze zniczy, drewniane... Masz ich 
zdjęcie? Weź udział w konkursie 
i wystawie upamiętniającej 
wydarzenia na placu.

Centrum Myśli Jana Pawła II 
zaprasza wszystkich, a szcze-
gólnie warszawiaków, do prze-
szukania swoich zasobów fo-
tograficznych i wyszukania 
zdjęć z pl. Zwycięstwa i Pił-
sudskiego. 

– Ten plac wiąże się z Ja-
nem Pawłem II, z krzyżem. 
Od prawie dwudziestu lat ten 
krzyż w jakiejś postaci zawsze 
był na nim obecny. Chcemy po-
kazać historię tego placu właś-
nie poprzez krzyż – mówi Mar-
cin Nowak z Centrum.

Centrum czeka więc na zdję-
cia przedstawiające ważne wyda-
rzenia, które miały miejsce na pl. 
Piłsudskiego od 1979 r. do 2005 r. 
i powiązane są z Janem Pawłem 
II. Powinny one nawiązywać do 
symbolu krzyża. Z wybranych 
zdjęć, nadesłanych na konkurs, 
zostanie stworzona wystawa, 
którą od czerwca tego roku bę-
dzie można zobaczyć właśnie na 
pl. Piłsudskiego.

W konkursie może wziąć 
udział każdy (w przypadku mło-
dzieży wymagana jest zgodna 
rodziców). Do konkursu można 
zgłosić maksymalnie pięć zdjęć 
i każde z nich będzie rozpatry-

wane jako jedno zgło-
szenie. Nie są określo-
ne ani wymiary zdjęć, 
ani wymagania tech-
niczne, bo organizato-
rzy liczą przede wszyst-
kim na ciekawe zdjęcia 
amatorów. Zdjęcia moż-
na przysyłać w formie 
odbitek lub CD. Każde 
zdjęcie musi mieć tytuł, datę wy-
konania, imię i nazwisko auto-
ra oraz jego adres i telefon kon-
taktowy. Uczestnik może też za-
strzec sobie anonimowość. 

Przesyłki można składać oso-
biście w siedzibie Centrum lub 
przekazywać listownie na adres: 
Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. 
Foksal 11, 00-372 Warszawa, z 
dopiskiem „W cieniu Krzyża”. 
Organizatorzy czekają na nie do 
30 marca. 

Jury, które będzie 
oceniać prace, zwró-
ci uwagę na ciekawe 
uchwycenie tematu, 
pokazanie historii pla-
cu, symbolikę krzyża, 
który pojawiał się w 
tym miejscu jako pa-
pieski krzyż w czasie 
pielgrzymek Jana Pa-

wła II do Polski, jako krzyż ukła-
dany z kwiatów w stanie wojen-
nym lub ze zniczy – po śmierci 
Papieża. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi na placu Piłsud-
skiego 2 czerwca br. Zwycięz-
cy otrzymają: laptop, wysokiej 
klasy aparat fotograficzny oraz 
sprzęt fotograficzny. Dla pozo-
stałych najlepszych prac nagro-
dą będzie prezentacja na po-
konkursowej wystawie na pl. 
Piłsudskiego. JJW

 R E K L A M A 

G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I

Centrum Myśli Jana Pawła II 
przedłużyła do 1 marca 2008 r. 

termin rejestracji uczest- 
ników II edycji kon-
kursu wiedzy o Janie 
Pawle II.

– Jeśli uważasz 
Ojca Świętego za auto-

rytet, ten konkurs jest dla Ciebie! 
– zachęca uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych Centrum Myśli Ja-
na Pawła II. W konkursie można 
wygrać wycieczkę do Rzymu, no-
tebook i cyfrowy aparat fotogra-
ficzny. Jak?

– Nie jest to jedynie konkurs 
wiedzy o Wielkim Papieżu. Zapra-
szamy do stworzenia oryginalne-
go projektu, który propagował-
by nauczanie Ojca Świętego w lo-
kalnych środowiskach. Zorganizu-
jemy warsztaty, podczas których 
młodzież dowie się wszystkiego, 
co potrzebne, by sprostać konkur-
sowym zadaniom. 

Tematem przewodnim bę-
dzie tym razem hasło: „Jan Pa-
weł II do młodzieży”. Co tak po-
ciągało młodzież w Papieżu? Dla-
czego cieszył się tak wielkim jej 
zaufaniem? Jakie wyzwania sta-
wiał przed nami Jan Paweł II? Co 
robić, aby jego słowa były owoc-
ne również dziś? Konkurs ma być 
próbą szukania odpowiedzi na 
te pytania: teoretycznych (przez 
zgłębianie – wspólne czytanie i 
dyskutowanie – nauczania Jana 
Pawła II) i praktycznych (przez 
zastanowienie się, jak realizo-
wać to, do czego Papież zachę-
ca). Więcej informacji na stronie: 
www.centrumjp2.pl. TG

Konkurs: 
JP2 – wiem i znam!

Przedłużona 
rejestracja
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Centrum chce 
przypomnieć 
niezwykłą 
historię krzyży, 
które od lat 
w różnej formie 
pojawiały się 
na placu 
Piłsudskiego

Poszperaj 
w starych zdjęciach

Krzyże 
na Placu
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Kiedy ten numer dociera do 
Czytelników, ze sklepowych wi-
tryn ściągane są już czerwone de-
koracje. Serduszkowo–amorkowe 

akcesoria naiwnie nakręcające spiralę 
uczuć ustępują miejsca bardziej przyziem-
nym. Na miejsce papuci z symbolem miło-
ści w sklepie obuwniczym wrócą lakiero-
wane mokasyny za 129 zł. Przy wyprzeda-
żowych stoiskach tanio będzie można na-
być to, co handlowcy kojarzą z zakocha-
niem. Koniec miłości?

Dolce miłość
– Nie oszukujmy się. W tym święcie cho-

dzi tylko o kasę, którą przy okazji handlu ga-
dżetami z czerwonym serduszkiem moż-
na wyjąć z portfeli, wmawiając ludziom że 
są zakochani. Biznes wygrywa tu z prawdzi-
wym uczuciem, a św. Walenty – patron epi-
leptyków – pewnie przewraca się w grobie 
– mówi ks. Mirosław Nowosielski, psycho-
log i adiunkt Uniwersytetu Kard. Stefana Wy-
szyńskiego. 

– Przeciętne wydatki w tym dniu wynio-
są 128 dolarów, 166 w przypadku mężczyzn 
i 90 wydanych przez kobiety. Coraz więcej 
prezentów tego dnia wymienianych jest po-
między przyjaciółmi i rodziną, co sprawia, że 
walentynki stają się jednym z ważniejszych 
sezonów zakupowych w roku – stwierdza 
Robert Passikoff, szef Brand Keys, Inc. – fir-
my, która kwestię miłości (choć nie na tere-
nie Polski) spróbowała przełożyć na waluto-
wy konkret. 

Według kapłana psychologa, walentynko-
wa kartka, ani nawet romantyczna kolacja nie 
rozwiązuje żadnego problemu i nic nie mówi 
o prawdziwych uczuciach.

– Owszem, jeśli ktoś poważnie traktuje 
ten stan, to będzie szukał raczej porady, jak 
naprawdę komunikować się z drugą osobą, 
żeby miłość przetrwała dłużej, niż tylko do 
następnych walentynek. Bo zakochanie i mi-

łość są jednymi z najpiękniejszych stanów, w 
jakich może znaleźć się człowiek. Nie war-
to ich niszczyć tandetną komercją – dodaje 
duszpasterz małżeństw.

Zakochaj się w miłości
Czy walentynki dają jednak miłości ja-

kąś szansę?
– Nic nie zyskamy, kwestionując wyda-

rzenie społeczne. Raczej zastanówmy się, 
jak je sensownie wykorzystać. Bo każdy no-
si w sobie pragnienie bycia kochanym i ob-
darzania tym uczuciem innych. Problem tyl-
ko taki, że my wciąż o miłości wiemy… mało 
– mówi Mira Jankowska, która od roku pro-
wadzi Mistrzowską Akademię Miłości (www.
akademia24.pl).

Na każde spotkanie, przybierające formu-
łę talk-show z elementami teatru, przycho-
dzi około pół tysiąca osób. Sala w Dobrym 
Miejscu na Bielanach (ul. Dewajtis 3) pęka w 
szwach, a krzesełka trzeba dostawiać nawet 
na scenie, bo ludzie (w większości między 25. 
i 45. rokiem życia) chcą się dowiedzieć, jak le-
czyć chorą miłość, jak znaleźć receptę na sa-
motność i jak nie zaniedbać miłości, gdy swo-
ją połówkę już się odnalazło. Czyli jak kochać 
odpowiedzialnie. Mężczyźni (na sali jest ich 

zwykle połowa) skrzętne notują w kajetach, 
jak odgadywać nastroje żony i dlaczego kwia-
ty są dla niej tak ważne; kobiety przyjmują do 
wiadomości, że zajętego meczem mężczyznę 
wybić ze skupienia można tylko czule i deli-
katnie. Dziesiątki ekspertów i praktyków opo-
wiada, jak celebrować czysty seks, jak stawić 
czoła kryzysom i jak pokochać teściową. Dwu-
naste spotkanie (dzień przed walentynkami) 
poświęcone było singlom.

 Z czeladników miłości staramy się prze-
istaczać w jej mistrzów. Bo miłość nie sta-
wia granic, granice stawiamy jej my! A Aka-
demia Miłości jest dla młodych i dla dojrza-
łych jak wino – mówi Mira Jankowska, już 
zapraszając na dwa spotkania, które odbę-
dą się w marcu.

Instrukcja obsługi bliźniego
Comiesięczne spotkania o tematyce mał-

żeńskiej i rodzinnej rozpoczęły się także w 
parafii bł. Władysława z Gielniowa na Ursy-
nowie.

– 80 proc. moich parafian to ludzie mło-
dzi: wahający się między karierą zawodową a 
urodzeniem dziecka. Więc taka tematyka ich 
żywo interesuje – tłumaczy ks. Jacek Kozub, 
ursynowski proboszcz.

Motyle w brzuchu? Gotowość 
do poświęceń większych 
niż w Popielcową Środę? 

Ludzie w takim stanie mogą 
przebierać w Warszawie 

w dziesiątkach ofert, które pomogą 
im to uczucie przetrwać. 

A nawet rozwinąć...

Walentynki nie dadzą się „ochrzcić” – uważają terapeuci katoliccy i psychologowie

Kocham. I co dalej?
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W jednym z największych w 
Warszawie kościołów mimo póź-
nej pory w pierwszą niedzielę lu-
tego wszystkie ławki były zajęte. 
Osiemset osób chciało słuchać 45–
minutowej gawędy ks. Pawlukiewi-
cza o „instrukcji obsługi małżeń-
stwa”. Znużenia na twarzach nie by-
ło widać. Więc proboszcz zapowia-
da, że spotkania będą odbywały się 
regularnie. Kolejne – 2 marca, po 
Mszy św. o godz. 18.00 odprawianej 
przez abp. Kazimierza Nycza.

– W parafii przechowujemy re-
likwie św. Joanny Molli. Na nabożeń-
stwach przy relikwiach gromadzi się 
zawsze w pierwsze niedziele o 13.15 60–70 
kobiet w stanie błogosławionym – zaprasza 
ks. Kozub

Przykładem sukcesu, jaki można odnieść, 
proponując ludziom coś więcej od walentyn-
kowego kiczu, jest portal Przeznaczeni.pl, 
czyli „strefa ludzi z wartościami”. Internetowy 
serwis to coś więcej niż biuro matrymonial-
ne. Owszem, daje możliwość wyszukiwania 
użytkowników za pomocą różnorakich kryte-
riów: miejscowości, określonego wieku, po-
dobnych zainteresowań czy poglądów na ro-
dzinę, ale jednocześnie ludziom hołdującym 

chrześcijańskim wartościom, szanu-
jącym nauczanie Kościoła proponu-
je wybrane artykuły, konkursy, pora-
dy, informacje o godnych uwagi wy-
darzeniach w całym kraju. Jeśli wie-
rzyć deklarowanej skuteczności (cze-
mu nie?), to w przeznaczonych spot-
kało się już ponad 60 małżeństw, któ-
rym urodziło się sześcioro dzieci. Po-
nad 80 par zaręczyło się, a ponad pół 
tysiąca – zakochało.

Jak się zakochać, 
to tylko na studiach

Znaczna część z nich korzysta 
już z dziesiątek spotkań, konferencji i dni 
skupienia, które codziennie odbywają się w 
Warszawie. Wiele z nich odbywa się w ra-
mach duszpasterstw akademickich: domini-
kańskiego na Służewie (www.da.sluzew.do-
minikanie.pl), w kościele św. Jakuba (www.
wodazycia.warszawa.opoka.org.pl), w je-
zuickim sanktuarium św. Andrzeja Bobo-
li (www.jezuici.pl/dawaw), salezjańskiej 
„Przystani” przy bazylice Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej 
(www.da–przystan.prv.pl), na UKSW (www.
kaganek.uksw.edu.pl), czy prowadzonym 

przez Opus Dei na ul. Filtrowej (www.fil-
trowa.waw.pl).

W czwartek 14 lutego, czyli w dniu św. 
Walentego, zakochani mogli przyjść na Mszę 
św. o 21.00 do kościoła św. Anny na Krakow-
skim Przedmieściu, podczas której ks. Piotr 
Pawlukiewicz wygłosił konferencję na temat 
„Zakochać się czy pokochać kogoś”. Ale na 
co dzień w rektoracie akademickim przy św. 
Annie odbywa się sporo innych spotkań. W 
poniedziałki o godz. 18.30  wieczory dla za-
kochanych w wieży prowadzi ks. Michał Mu-
szyński; we wtorki o godz. 19.30 w kaplicy 
Matki Bożej Loretańskiej odbywa się Akade-
mickie Studium dla Narzeczonych; w piątki 
o godz. 20.00 ks. Bogdan Bartołd  prowadzi 
„Domowe spotkania Akademickiej Wspólno-
ty Rodzin”; w II niedziele miesiąca o godz. 
12.00 rektor kościoła odprawia Mszę św. dla 
Wspólnoty Młodych Małżeństw.

Aż po grobową deskę
Sporo jest więc także ofert dla tych, któ-

rzy etap zakochania mają już za sobą, a te-
raz codziennie walczą o to, by ich miłość 
trwała i rozwijała się. Takich jak organizowa-
ne przez wspólnotę Chemin Neuf.

– Konferencje, warsztaty, świadectwa mał-
żeństw, czas wolny służą zgłębianiu podsta-
wowych zagadnień życia małżeńskiego – dro-
gi budowania jedności, dar seksualności i płod-
ności, modlitwy, dialogu i komunikacji. Pozwa-
lają poznać i osobiście przyjąć chrześcijańską 
wizję miłości, małżeństwa i rodziny – mówi 
Magda Jaworska ze wspólnoty Chemin Neuf.

W weekend 1–2 marca do siedziby 
wspólnoty w Wesołej zaproszone są małżeń-
stwa, które chciałyby czegoś dowiedzieć się 
o rozwiązywaniu konfliktów. Chętni mogą 
zdecydować się na letnią tygodniową sesję, 
a potem nawet na roczną formację (aktual-
nie uczestniczą w niej 32 małżeństwa). Wię-
cej informacji w sekretariacie sesji KANA, 
tel./faks: 022 844 93 13 (we wtorki w godzi-
nach 18.00–20.00); ccn–kana@go2.pl lub na 
stronie  www.chemin–neuf.pl.

Podobną ofertę ma Dom Rekolekcyjny 
przy parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym 
(ul. Białej Brzozy 23, informacje na www.
formacjarodzin.pl), w którym można wziąć 
udział w kursie „Filip” (najbliższy: 7–9 mar-
ca). Kurs „Filip” to krótkie, weekendowe, wy-
jazdowe rekolekcje dla małżeństw. „Miłość 
uszczęśliwia, bo jest dobra. Jej pragniemy, jej 
szukamy i do niej tęsknimy” – zachęcają or-
ganizatorzy. Podobną formułę mają także or-
ganizowane w Zalesiu kursy „Sara i Tobiasz”.

Na nudę mogą więc w Warszawie narze-
kać tylko ci, którzy wolą jednorazowe wa-
lentynki niż codzienną walkę ze sobą, by ko-
chać drugą osobę wciąż mocniej. Może jed-
nak warto podjąć trud? I wybrać się na któ-
reś z dziesiątek spotkań poświęconych miło-
ści? Tylko ( i aż) po to, by odnaleźć jej praw-
dziwy smak.  

Walentynki nie dadzą się „ochrzcić” – uważają terapeuci katoliccy i psychologowie

Kocham. I co dalej?
Mistrzem 
miłości można 
w Warszawie 
stać się na 
wiele sposobów. 
Kilkadziesiąt 
z nich oferują 
rozmaite 
duszpasterstwa, 
parafie, a także 
organizacje, 
m.in.prowadzona 
od roku przez 
Mirę Jankowską 
MAM
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W kościele Matki Bożej Królowej 
Meksyku powstają jedne
z największych w Warszawie 
organów. Będą służyć nie tylko 
parafianom, ale także licznym 
melomanom, którzy w Laskach
będą mogli słuchać 
najwybitniejszych organistów.

Ważąca dwie tony szafa or-
ganów, wykonana z litego dębu 
z pięknym prospektem w kształ-
cie litery M, zawisła po lewej 
stronie z przodu kościoła Matki 
Bożej Królowej Meksyku w war-
szawskich Laskach. Piotr Duda, 
który spędził nad tą konstruk-
cją kilkanaście miesięcy, testuje 
właśnie możliwości instrumen-
tu, siedząc za jednoklawiaturo-
wym kontuarem.

Romantyczne brzmienia

Organy mają 10 głosów i 
dzwony, które zostały zawie-
szone wysoko, po dwóch stro-
nach prezbiterium. Powstanie 
nowego, dolnego instrumentu 
umożliwi modernizację i rozbu-
dowę właściwych 64-głosowych 
organów, umieszczonych z ty-
łu kościoła na chórze. Najwięk-
sze 16-stopowe piszczałki bę-
dą miały wysokość 5 metrów. 
Część głosów (piszczałek) zo-
stanie umieszczonych w specjal-
nych szafach z zamykanymi ża-
luzjami, co pozwoli je dodat-
kowo ściszać, dostosowując ich 
głośność do aktualnych potrzeb 
akustycznych, i w efekcie uzy-
skiwać ciekawsze brzmienia. In-
strument otrzyma bardzo nowo-
czesny 5-klawiaturowy kontuar.

Rodzina Piotra Dudy orga-
ny buduje od pokoleń. Urodzo-
ny w Kamieniu Pomorskim spe-
cjalista właśnie skończył budo-
wę mechanicznego instrumen-
tu dla drewnianego kościoła w 
Iwoniczu. Na stałe konserwu-
je instrument w Akademii Mu-
zycznej na ul. Okólnik.

– Zastosowane rozwiązania 
techniczne dadzą wykonawcom 
kilka możliwości ich wykorzysta-
nia. Będzie mógł grać: wyłącznie 
instrument dolny (na przykład 
do akompaniamentu solistom, 
zespołom kameralnym i chóral-

nym, wygodnego wykonywania 
utworów na organy z orkiestrą), 
dwóch organistów na instru-
mencie górnym i dolnym (utwo-
ry na dwoje organów) oraz je-
den organista na całych orga-
nach – tłumaczy organomistrz.

– Po ukończeniu rozbudo-
wy powstanie piękny instru-
ment o wyjątkowej konstrukcji 
i romantycznym brzmieniu, je-
den z największych w Warsza-
wie. Laski posiadają znakomi-
te – wręcz kurortowe – poło-
żenie u wrót do Kampinoskie-
go Parku Narodowego, ziemi 
urodzenia Fryderyka Chopina – 
zachwala lasecki organista, Ma-
riusz Dżyga.

W krainie Chopina
Od trzech lat w Laskach i oko-

licy odbywa się letni festiwal „W 
krainie Chopina”. W kościele Mat-
ki Bożej z Guadalupe grało już 
wielu wybitnych organistów i mu-
zyków. Podczas jednego z festi-
walowych koncertów 3 września 
2006 roku proboszcz parafii ks. 
kanonik Józef Buchajewicz ogło-
sił decyzję o modernizacji i roz-
budowie kościelnych organów ja-
ko wotum za pontyfikat i przyszłą 
beatyfikację Jana Pawła II.

Henryk Mikołaj Górecki, który 
z radością objął patronat nad fe-
stiwalem, jest pełen uznania dla 
organizatorów imprezy. „W tak 
brutalnych, niegodziwych, drama-
tycznych czasach, gdzie kultura – 
sztuka spychane są na szary, naj-
odleglejszy koniec potrzeb czło-
wieka; gdzie wszyscy modlą się 
do tego najważniejszego bożka, 
jakim jest pieniądz – znajdują się 
jeszcze ludzie myślący i czyniący 
trochę inaczej” – napisał do dy-
rektora festiwalu, Mariusza Dży-
gi, laseckiego organisty.

– Kiedy setki tysięcy meloma-
nów i turystów z całego świata 
przyjedzie w 200. rocznicę uro-
dzin Chopina, w 2010 r., do Że-
lazowej Woli, być może będą już 
mogli na skraju Warszawy posłu-
chać także niezwykłego brzmie-
nia 75-głosowych laseckich orga-
nów – mówi Mariusz Dżyga.

 TOMASZ GOŁĄB

Niezwykły instrument u wrót Puszczy Kampinoskiej

Melomani do Lasek

G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I

Na razie gotowe są dolne organy. 
Ale za dwa, trzy lata Laski będą 
miały jedne z największych organów 
w Warszawie. Na zdjęciu: lasecki 
organista Mariusz Dżyga (z lewej)
i budowniczy organów – Piotr Duda
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ROK JUBILEUSZOWY
Patronką parafii w Laskach jest Matka Boża z Guadalupe – pa-
tronka życia. W ołtarzu głównym znajduje się kopia słynnego 
wizerunku uwiecznionego w cudowny sposób na tilmie ( płasz-
czu ) Indianina Juana Diego prawie 500 lat temu, który znajdu-
je się w sanktuarium w Meksyku. 3 maja 1959 roku w trudnym 
dla naszego kraju i Kościoła polskiego okresie na wniosek prymasa Polski Stefana 
Wyszyńskiego i Polonii meksykańskiej episkopat Meksyku podczas wielkiej uroczy-
stości oddał Polskę w opiekę Matce Bożej z Guadalupe. 50. rocznica tego wydarze-
nia przypada w przyszłym roku. Dlatego od 3 maja 2008 roku do 3 maja 2009 ro-
ku w dowód wdzięczności będzie obchodzony Rok Jubileuszowy. Przez ten czas do 
kościoła w Laskach będzie przybywało wielu pielgrzymów, którzy będą się modlić 
za narody Meksyku i Polski oraz w intencji życia.

KS. JÓZEF BUCHAJEWICZ,  proboszcz parafii
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Łuna nad zachodnim 
Śródmieściem, żywa krowa 
pędzona wśród ruin, dziewczyna, 
która w kieszonkowym lusterku 
ogląda kolczyki chwilę
po niemieckim nalocie 
bombowym, powstańczy ślub... 
I on: ppor. Eugeniusz Lokajski 
ps. „Brok”, stojący z kotkiem 
w bramie zbombardowanej 
kamienicy przy ul. Moniuszki 1.

Z powstańczej Warszawy 
przetrwał jedynie jeden, unika-
towy zbiór fotografii. Eugeniusz 
Lokajski, którego stulecie uro-
dzin przypada w tym roku, był 
nie tylko wybitnym oszczepni-
kiem i wicemistrzem świata w 
pięcioboju. Nie rozstawał się z 
aparatem i rolkami filmów, które 
nosił na piersiach w metalowym 
pudełku. Zginął, bo niemiecka 
bomba uderzyła w sklep właśnie 

w chwili, gdy wbiegał po kolej-
ne negatywy. Wcześniej jednak 
zdążył utrwalić na fotografiach 
życie Warszawy w jej najbardziej 
dramatycznych chwilach, sprzed 
niemal 64 lat.

Szczęśliwi wierzą
w niemożliwe
Jednak na żadnym z zacho-

wanych zdjęć nie zauważamy 
u ich bohaterów grymasu roz-
czarowania, fizycznego cierpie-
nia. Bólu nie widać nawet na 
fotografiach z powstańczych 
szpitalików ani w scenach, gdy 
kolejnych poległych chowano 
wprost na ulicach Warszawy. Co 
widać? Nadzieję…

– Młodzi, cudowni, uśmiech-
nięci, szczęśliwi – tacy byli po-
wstańcy Warszawy, chłopcy i 
dziewczęta – wspomina Boh-
dan Tomaszewski, który sam 
walczył w Powstaniu. 

– Mimo całego tragizmu sy-
tuacji, wierzyliśmy, że w ży-

ciu zdarzają się rze-
czy niemożliwe – mó-
wił komentator sporto-
wy podczas prezenta-
cji albumu ze zdjęcia-
mi Lokajskiego. Najbo-
gatszą kolekcję zdjęć 
powstańczej Warszawy 
„Broka” zaprezentowa-
no w Muzeum Powstania War-
szawskiego 5 lutego.

Większości ludzi, których 
widać na fotografiach Lokaj-
skiego, już nie ma. Na pre-
zentację albumu przyszedł tyl-
ko jeden powstaniec, rozpo-
znawalny na otwartej w muze-
um wystawie zdjęć (czynna bę-
dzie do końca marca). Na kil-
kunastu dwustronnych olbrzy-
mich banerach, na antresoli sa-
li „Pod Liberatorem”, zaprezen-
towano samego fotografa: ja-
ko lekkoatletę, w gronie rodzi-
ny, a także jego prace wykona-
ne przed wojną.

840 zdjęć
– Pamiętam jego czuprynę 

z przedziałkiem pośrodku, wy-

stające kości policzkowe i głos 
– opisywał podczas spotkania 
w Muzeum Tomaszewski, przy-
wołując z pamięci nie tylko da-
ty, miejsca i ludzi, ale też spor-
towe osiągnięcia Lokajskiego, z 
dokładnością do centymetrów.

Zdjęcie podporucznika 
„Broka” z Powstania prowa-
dzi do drugiej części, w któ-
rej pokazywany jest cykl foto-
grafii powstańczych. Wszystkie 
opatrzone są wypowiedziami 
uczestników wydarzeń.

4,5-kilogramowy album, 
dzieło sztuki edytorskiej, po-
dzielony został na trzy czę-
ści: „Ludzie”, „Wydarzenia” i 
„Miejsca”. Każdej odpowiada 
inny kolor. Do albumu dołączo-
no katalog 840 zdjęć oraz płytę 
CD, na której można przeszu-
kiwać zasoby.

W zbiorach Muzeum Po-
wstania Warszawskiego znaj-
duje dziś się 840 fotografii Lo-

kajskiego, utrwalonych 
na 23 rolkach negaty-
wowych, przekazanych 
placówce przez Zofię 
Domańską, siostrę au-
tora zdjęć. Jest to je-
dyna do tej pory mo-
nografia, która w tak 
bogaty sposób ukazu-
je Powstanie 1944 ro-

ku. W dodatku usiłuje zbudo-
wać pomost między pokole-
niem, którego zaczyna brako-
wać, a współczesną młodzieżą. 
Służą temu multimedialne do-
datki, a także fragmenty wspo-
mnień powstańców, pochodzą-
ce z Archiwum Historii Mówio-
nej muzeum, stylizowane w 
układzie graficznym na inter-
netowy czat.

TOMASZ GOŁĄB

Wystawę
na antresoli 
Hali B Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego 
można oglądać 
do końca marca
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840 zdjęć840 zdjęć
– Pamiętam jego czuprynę 

z przedziałkiem pośrodku, wy-

Album: 1944 rok na fotografiach ppor. Lokajskiego

Zobacz Powstanie
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KONKURS
Wśród Czytelników „Gościa Nie-
dzielnego”, którzy do 1 marca nadeślą  
na adres warszawskiej redakcji (ul. 
Mokotowska 43, 00-551 Warszawa) 
kartki pocztowe z hasłem „Brok”, 
rozlosujemy jeden egzemplarz mono-
grafii. Ze względu na wyjątkową war-
tość nagrody i jej wagę, trzeba będzie 

odebrać ją osobiście w war-
szawskiej redakcji.





G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
17

 lu
te

go
 2

00
8

VIII

Adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel./faks 022 621 57 99, 022 629 02 67
Redagują: Tomasz Gołąb – dyrektor, ks. Marcin Brzeziński – asystent 
kościelny, Joanna Jureczko-Wilk, Agata Puścikowska, Artur Bazakwarszawa@goscniedzielny.pl

WARSZAWSKI

Boisz się spowiedzi? Spowiadasz się, 
bo tak wypada? A może wydaje ci się, 
że wiesz na temat spowiedzi wszystko? 
Po lekturze „Grzechów w kratkę” 
nic już nie będzie takie samo.

 „(…) Nieraz zalecam peniten-
tom dość radykalne metody pra-
cy duchowej. Pytam ich: »Kie-
dy ostatni raz tupałeś podczas 
modlitwy?«. Bóg nie zabrania 
nam się złościć, okazywać negatyw-
nych emocji. W Starym Testamencie są na-
wet psalmy złorzeczące! Przed Bogiem 
człowiek powinien stawać taki jaki jest” 
– mówi o. Piotr Jordan Śliwiński, ceniony 
spowiednik, kierownik duchowy i rekolek-
cjonista, wykładowca filozofii m.in. na Ka-
tedrze Lingwistyki Komputerowej UJ. 

Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska 
przeprowadziły z o. Śliwińskim rozmowę 
na temat spowiedzi. Wydawałoby się, że 
wiemy na ten temat już wszystko. Spo-
wiedź to spowiedź i kropka. O czym tu 
więcej gadać? Książka „Grzechy w kratkę” 
udowadnia, jak „nieodkrytym” wciąż jest 
jednak sakramentem. 

O. Śliwiński odpowiedzieć musiał na 
ponad setkę pytań dociekliwych rozmów-

czyń. Między innymi 
o to, czym najczęś-
ciej grzeszą spowied-
nicy? Ile musi ważyć 
grzech, żeby był cięż-
ki? Czy przez Internet 
można się spowiadać? 
Czy dziś seks jest jesz-
cze grzechem? Jak bar-
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Wśród Czytelników, którzy do 25 lute-
go prześlą do nas kartki pocztowe na adres: 
Warszawski Oddział „Gościa Niedzielnego”, 
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa lub 
e-maile: warszawa@goscniedzielny.pl, roz-
losujemy trzy egzemplarze książki, ufundo-
wane przez wydawnictwo „Znak”.  AB

bo tak wypada? A może wydaje ci się, 
że wiesz na temat spowiedzi wszystko? 
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Nowość ZNAK-u

Spowiedź bez tajemnic
Zapowiedzi
  ZA CHORYCH
19 LUTEGO o godz. 17.00 w kościele środowisk 
twórczych (pl. Teatralny 18) zostanie odpra-
wiona Msza św. w intencji chorych, a po niej 
modlitwa do św. Andrzeja Apostoła. 
  Z LOTU PTAKA 
Kolejny wykład z cyklu „Św. Tomasz z lotu pta-
ka”, odbędzie się 21 LUTEGO o godz. 19.00 w 
klasztorze ojców dominikanów na Służewie 
(ul. Dominikańska 2). O. Zbigniew Bomert bę-
dzie mówić o tym, kiedy należy słuchać swo-
jego sumienia.
  HARCERZE ŚWIĘTUJĄ
We wspomnienie bł. Stefana Fre-lichowskiego, 
patrona harcerzy, 23 LUTEGO o godz. 11.00 bi-
skup polowy odprawi Mszę św. dla harcerzy w 
katedrze polowej Wojska Polskiego. 
  ORATORIUM WEDŁUG 

ŚW. FAUSTYNY
23 LUTEGO o godz. 20.00 w kościele św. Jakuba, 
przy pl. Narutowicza, będzie można wysłu-
chać poporatorium „Miłosierdzie Boże”, na-
pisane według „Dzienniczka” św. Faustyny 
Kowalskiej. Muzykę do oratorium napisał 
Zbigniew Małkowicz. 
  ZIMOWE REKOLEKCJE
Siostry elżbietanki zapraszają dziewczę-
ta na rekolekcje do Zalesia Górnego k. 
Warszawy. Rekolekcje odbędą się od 18 do 
22 LUTEGO. Zgłoszenia: tel. 0 697-290-363, 
s.katarzyna@tlen.pl.
  DLA ŻAKÓW
Rekolekcje akademickie odbędą się w koście-
le św. Anny (Krakowskie Przedmieście 68), od 
24 do 27 LUTEGO. W niedzielę nauk rekolekcyj-
nych będzie można posłuchać w czasie każdej 
Mszy św., a w dni powszednie w czasie Mszy 
św. o godz. 10.00 i 18.30.
  REKOLEKCJE ROZWIEDZIONYCH
Od 24 do 27 LUTEGO o godz. 19.00 w kościele 
księży pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12 
spotkają się na naukach rekolekcyjnych roz-
wiedzeni. Nauki wygłoszą  ks. Jan Pałyga SAC 
oraz osoby świeckie.
  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE
Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania  EFFATHA 
zaprasza 23 LUTEGO o godz. 19.00 do kościoła 
św. Orione, przy ul. Lindleya 12, na modlitew-
ne spotkanie ekumeniczne. Spotkaniu będzie 
przewodniczył bp Zdzisław Tranda z Kościoła 
ewangelicko-reformowanego. 
  MŁODZIEŻ W ZAKROCZMIU
Od 28 LUTEGO do 2 MARCA w Ośrodku 
Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczmiu od-
będzie się spotkanie dzieci i młodzieży (w 
wieku od 13 do 18 lat), pochodzących z ro-
dzin z problemem alkoholowym. W cza-
sie spotkania będzie okazja do wspólnego 
radosnego świętowania, pracy w grupach, 
modlitwy oraz do indywidualnej rozmowy z 
opiekunami i duszpasterzami pracującymi w 
ośrodku. Zgłoszenia: Ośrodek Apostolstwa 
Trzeźwości, ul. O. Honorata Koźmińskiego 36,
05-170 Zakroczym, tel. 022 785 22 08.  

– Wejdź i zobacz. Przeżyj wiosnę duchową 
już na początku Wielkiego Postu – zachęca 
ks. Andrzej Sikorski z portalu duchowy.pl.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Pos-
tu witryna, którą w ciągu niecałego roku 
odwiedziło ponad pół miliona użytkowników, 
uruchomiła pierwszą w Polsce internetową 
wyszukiwarkę rekolekcyjną. W bazie znalazły 
się dni skupienia, otwarte i zamknięte spot-
kania wielkopostne, organizowane przez 
różne ośrodki i domy rekolekcyjne, wspól-
noty, ruchy i stowarzyszenia.

– Chcemy zaproponować odnowę 
duchową współczesnego człowieka. Wiel-
ki Post to dobry czas, aby zwolnić swoje 
tempo życia, zatrzymać się i pochylić nad 

sensem swojego życia. Dziś wszyscy zabie-
gani, zapracowani, żyjemy tak, jakby Bo-
ga nie było – mówi ks. Sikorski. – Witry-
na duchowy.pl ma pomóc w odnalezien-
iu dobrych rekolekcji, kursów czy se-
sji służącej do przemiany swego serca. Po 
prostu chcemy, aby każdy, kto wejdzie, 
przeżył swoją wiosnę duchową. 

Duszpasterz zaprasza do uzupełniania 
bazy. Dzięki formularzom każdy może 
dodać rekolekcje organizowane w jego lo-
kalnej społeczności.

– Do współpracy zapraszamy wszystkie 
ruchy kościelne, wspólnoty, grupy ewange-
lizacyjne. To tylko od tego zależy, jak wiele 
będziemy mogli uczynić, aby pomóc innym 
– zachęca redaktor duchowego.pl.  TG
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Wyszukiwarka rekolekcji w Internecie

Wiosna duchowa on-line


