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redaktor wydania Ostatni do papieskiej 
księgi wpisywali się 
mieszkańcy Pragi. 
Teraz 300 kilogramów 
kondolencji, 
podziękowań 
i wspomnień pojedzie 
do Wadowic. 

O śmiu mężczyzn wnosiło ponad-
dwumetrową księgę na pierw-

sze piętro Domu Słowa Bożego 
im. bp. Kazimierza Romaniuka na 
Pradze. Ustawiono ją w centralnym 
miejscu wystawy: „Jan Paweł II we 
wspomnieniach i życiu mieszkań-
ców warszawskiej Pragi”. Na wysta-
wę 4 i 5 kwietnia zapraszały miesz-
kańców Pragi Diecezjalny Ośrodek 
Duszpasterstwa Akademickiego 
„Arka” oraz działająca przy nim 
katolicka księgarnia. 

Na 336 stronach olbrzymiej 
księgi, która wykonał Edmund Kry-
za z Krakowa, po śmierci Jana Paw-
ła II wpisywali się mieszkańcy całej 

Polski. Pisali wspomnienie ze spo-
tkań z Ojcem Świętym, swoje wier-
sze dla niego, ale najczęściej prośby 
o modlitwę, opiekę i podziękowanie 
za całe dobro, które przyniósł pon-

tyfikat Papieża Polaka. Pisali słowa-
mi poetów, ale też – od serca, ciepło 
i bezpośrednio. Z Warszawy księga 
pojedzie do Muzeum Jana Pawła II 
w Wadowicach. jjw

Spotkanie Pokolenia JP2 

W niedzielę, 6 kwietnia, od-
był się wykład katolickie-

go publicysty i historyka Bohdana 
Cywińskiego. Tematem rozważań 
autora legendarnych „Rodowodów 
niepokornych” była społeczna en-
cyklika Jana Pawła II „Laborem 
excercens”. Jak zauważył, istnieje 
ścisły związek między papieskim 
dokumentem a ówczesnym pro-
gramem „Solidarności”, które były 
pisane mniej więcej w tym samym 
czasie. Nie sposób udowodnić bezpo-
średnich inspiracji, ale, jak podkre-
śla Cywiński, było coś w ówczesnej 
atmosferze, co sprawiło, że między 
tymi dokumentami da się zauważyć 
wspólnotę ducha. Na czym to pole-
ga? Generalnie na podjęciu tego sa-
mego tematu i odkłamywaniu pojęć, 
zużytych przez komunistyczną pro-
pagandę, jak: praca, człowiek pracy, 
kapitał czy solidarność.   •
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Księga jedzie do Wadowic

Papieżowi – od serca
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Bohdan Cywiński komentował papieską encyklikę z perspektywy uczestnika wydarzeń 
sierpniowych

Do papieskiej księgi wpisało się ponad pół miliona Polaków

P ierwszy tydzień 
kwietnia stał 

pod znakiem trzeciej 
rocznicy odejścia 
Jana Pawła II. 
W Warszawie na wiele 
rozmaitych sposobów 
można było uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. 
Przede wszystkim 
modląc się w kościołach, 
na placach, ale 
także w salach 
konferencyjnych, 
przysłuchując się 
dyskusjom socjologów, 
próbujących wyjaśnić 
fenomen polskiego 
kwietnia. W tym roku 
organizatorzy obchodów 
ogłosili koniec 
żałoby. Pod hasłem 
„Życie jest wieczne” 
rozpoczął się etap 
radosnego przeżywania 
pontyfikatu Jana 
Pawła II. 
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Warszawa 
poznaje 
Mazowsze
Warszawa. W ramach dru- 
giej już edycji projektu 
„Warszawa poznaje Mazowsze, 
Mazowsze poznaje Warszawę” 
w kwietniu i w maju w Urzędzie 
Dzielnicy Śródmieście, przy ul. 
Nowogrodzkiej 43, powiaty woje-
wództwa mazowieckiego przed-
stawią swoją ofertę turystyczną 
i kulturalną. W poniedziałki w 
godz. 10.00–16.00 przedstawicie-
le powiatów, gmin i miast będą 
zachęcać mieszkańców stolicy 
do weekendowych i dłuższych 
w yjazdów do atrakcyjnych 
miejsc na Mazowszu. jjw

Warszawa. Zaczęło się od 
sztucznej palmy na Rondzie de 
Gaulle á, a teraz sztuczna roślin-
ność rozrasta się w Warszawie. 
Sztuczne liście są już w Pasażu 
Wiecha i w BUW-ie. 4 kwietnia 
artystka Anna Myca pokazała 
obłożonych plastikowym blusz-
czem szesnaście słupów wiaduktu 
przy Dworcu Centralnym. Chce w 

ten sposób „sprawić przyjemne 
wrażenie u podróżnych wysiada-
jących na Dworcu Centralnym”. 
W planach artystki jest też wyło-
żenie bluszczem dworcowych 
przejść podziemnych. Wrażeń 
z warszawskich dworców nie 
osłodzi nawet sztuczna zieleń. Co 
więcej: ten kwiatek u kożucha też 
nie wszystkim się podoba.  jjw

Warszawa. W archidiece-
zji zaczęły działać dwie nowe 
poradnie rodzinne. Pierwsza 
mieści się w parafii Zesłania 
Ducha Świętego, przy ul. 
Broniewskiego 44 (otwarta w 
poniedziałki w godz. 17.30–19.00). 

Druga – w parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego na Jelonkach, 
przy ul. Słomianej 2/4 (czynna w 
poniedziałki w godz. 17.30–19.00). 
Ogółem w  warszawskich para-
fiach działa 47 poradni rodzin-
nych, poza stolicą – 24.  jjw

Sesja na „Bobolanum”. 
O koncepcjach Boga w judaizmie, 
chrześcijaństwie i islamie dysku-
towano 1 kwietnia na Papieskim 
Wydziale Teologicznym „Bo- 
bolanum” w Warszawie. Nieste- 
ty, na sesję nie przybył przed-
stawiciel islamu. O. dr Zbigniew 

Kubacki, prodziekan PWT 
„Bobolanum”, podkreślił, że 
tym, co łączy wyznawców juda-
izmu, chrześcijaństwa i isla-
mu jest wiara w jednego Boga, 
Pana i Stwórcę. Wspólne dla 
tych religii jest rozumienie 
jedyności Boga. Natomiast spe-

cyficznie chrześcijańska jest 
koncepcja Boga objawionego 
w Jezusie Chrystusie, w wyda-
rzeniu Paschy. Prof. Stanisław 
Krajewski z Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
a zarazem żydowski współ-
przewodniczący Polskiej Rady 
Chrześcijan i Żydów, wprawdzie 
zgodził się z tym, że „Bóg” to 
pojęcie centralne w judaizmie, 
to stwierdził, że z perspektywy 
wyznawców judaizmu trudno 
mówić o Bogu jako o pojęciu, 
bo wszelkie pojęcia Boga są 
nieadekwatne. Dyskutowano 
też na temat sensu dialogu mię-
dzyreligijnego. – Wierzymy, że 
obecność Boga w innych reli-
giach jest prawdziwa, a dialog 
z nimi prowadzi do poznania 
tajemnicy Boga – zapewnił o. 
prof. Kubacki SJ. W dialogu tym 
chodzi o wzajemne poznanie, 
a nie o przekonanie do swoich 
racji. Prof. Krajewski zwrócił 
natomiast uwagę, iż według nie-
których autorytetów judaizmu, 
rozmowa na tematy teologiczne 
jest niedopuszczalna. jjw

Sztuczność nad sztucznościamiNowe poradnie

Jaki jest Bóg?
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Sztuczny bluszcz przy Dworcu Centralnym
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Kościół środowisk twórczych. Specjalny 
koncert na rzecz odbudowy zniszczonego przez 
pożar kościoła środowisk twórczych odbędzie 
się 13 kwietnia o godz. 19.00 w Warszawskiej 
Operze Kameralnej. Przed koncertem odbę-
dzie się zbiórka pieniędzy z możliwością wpisu 
do Księgi Darczyńców. W programie koncer-
tu jest „Stabat Mater” Luigi Boccheriniego, 
w wykonaniu Justyny Stępień – sopran oraz 
Kwartetu Prima Vista. Z apelem o wspieranie 
finansowe remontu kościoła środowisk twór-
czych wystąpili też artyści Filharmonii im. 
Romualda Traugutta. Darowizny na odbudo-
wę kościoła można również wpłacać na konto 
Rektoratu Kościoła Duszpasterstwa Środowisk 
Twórczych 68 1240. jjw

Artyści zachęcą do odbudowy

Zdaniem panelistów, koncepcje Boga w głównych religiach 
monoteistycznych zarówno dzielą, jak i łączą wyznawców tych 
religii

Generalny remont 
świątyni może 
pochłonąć 3 mln zł
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C entrum Myśli Jana Pawła II 
w Warszawie zorganizowało 

z okazji trzeciej rocznicy śmierci 
Papieża Polaka dwudniową kon-
ferencję naukową. Od listopa-
da 2006 roku zespół socjologów 
Centrum, w skład którego wcho-
dzą: prof. Krzysztof Koseła, dr 
Tomasz Żukowski, dr Barbara 
Fedyszak-Radziejowska, dr 
Mikołaj Jasiński, Paweł Gierech, 
Agnieszka Dobrzyńska, prowa-
dzi długofalowe badania spo-
łeczne nad wpływem Jana Pawła 
II – jego osoby i nauczania – na 
polskie społeczeństwo.

Wyniki badań socjologicz-
nych zostały przedstawione 
i przedyskutowane podczas 
międzynarodowej konferencji 
naukowej „Wartości w społe-
czeństwie a dziedzictwo Jana Pa- 
wła II” w Pałacu Staszica. 

Cieplarniane warunki 
– Zainteresowanie tą pro-

blematyką socjologów uniwer-
syteckich z uczelni świeckich 

jest już wartością samą w sobie 
– podkreślał podczas jednego 
z paneli dyskusyjnych dr Da-
riusz Karłowicz, filozof i redak-
tor „Teologii Politycznej”. 

– Do dziś w ojczyźnie Jana 
Pawła II nie napisano ani jednej 
monografii mówiącej o filozofii 
Karola Wojtyły. Do dziś nie ma 
ani jednej solidnej książki o jego 
teologii! Najlepsze książki o pon-
tyfikacie powstały za granicą! 
W Polskiej Akademii Nauk nie 
istnieje instytut, ani nawet zakład 
badający myśl i dzieło Jana Pa- 
wła II – narzekał. 

Na szczęście – jak powie-
dział dr Tomasz Żukowski, wy-
kładowca UW – Centrum My-
śli Jana Pawła II stworzyło cie-
plarniane warunki dla zespołu, 
dzięki czemu projekt badawczy 
na tak wielką skalę był w ogóle 
możliwy. 

Badanie siewcy i ziarna 
Celem badania był pogłębio-

ny wgląd w związek religijności 

Polaków oraz odbioru naucza-
nia i świadectwa życia Jana Paw- 
ła II z tożsamością społeczną 
Polaków, ich strategiami życio-
wymi, poglądami na sferę mo-
ralną oraz stosunkiem do spraw 
publicznych i Kościoła, a także 
praktykowanymi formami ak-
tywności religijnej i publicznej. 

– Ten projekt odnosił się do 
siewcy i ziarna, czyli próbowano 
zbadać oddziaływanie nauczania 
Jana Pawła II na postawy Pola-
ków. W przyszłości, mam nadzie-
ję, że podejmiemy się zbadania 
gleby, na którą to ziarno pada, 
i plonów, jakie zbierzemy – mó-
wiła prof. Mirosława Grabowska 
z Instytutu Socjologii UW. 

Zanim badacze próbowali 
odpowiedzieć na pytania bez-
pośrednio związane z osobą 
Papieża, postanowili przyjrzeć 
się wartościom, które są waż-
ne w życiu Polaków. Wyniki są 
bardzo ciekawe. Okazało się, że 
niezmiennie od wielu lat za naj-
ważniejsze w swoim życiu Pola-
cy uważają: rodzinę (88%), dzie-
ci (74%), pracę (58%), przyjaciół 
i znajomych (47%), wykształce-
nie (41%) i religię (41%). Najmniej 
istotne z kolei są polityka (7%) 
oraz sukces i kariera (18%). 

– To pozwala wysunąć tezę 
o przewadze wartości wspól-

notowych nad wartościami za-
wierającymi w sobie elementy 
rywalizacji i konkurencji – ko-
mentowała dr Barbara Fedy-
szak-Radziejowska z Polskiej 
Akademii Nauk. 

Postaw y Polaków wobec 
wartości życia to jedna z tych 
zmiennych, które są najbar-
dziej zbliżone do nauczania Ja-
na Pawła II. Warto podkreślić, 
że w miarę upływu lat sprzeciw 
Polaków wobec aborcji syste-
matycznie narasta. Jest to kon-
sekwencja wychowawczej roli 
prawa, w tym przypadku usta-
wy o planowaniu rodziny z 1993 
r., oraz przyswajania trudnej 
nauki Kościoła przez wiernych. 

Mimo tych pozytywnych 
zmian, wciąż jest jednak wi-
doczny  wyraźny dystans wo-
bec nauczania stającego w obro-
nie życia i dotyczącego moralno-
ści w sferze płciowej. Dotyczy to 
zwłaszcza akceptacji używania 
środków antykoncepcyjnych, 
zachowania czystości przedmał-
żeńskiej, aborcji w określonych 
przypadkach i eutanazji. 

– W większości debat doty-
czących spraw moralnych Jan Pa- 
weł II zabierał wyraźny głos. 
W przypadku dyskusji o euta-
nazji ta debata odbywa się już po 
śmierci Papieża. I odczuwalny 
jest brak jego osoby i autoryte-
tu, który wzmacniał argumenty 
za bezwzględną ochroną życia – 
mówił publicysta „Rzeczpospo-
litej” Tomasz P. Terlikowski. 

Zauważył, w mediach nastę-
puje zjawisko „popkulturyzacji” 
nauczania moralnego Jana Paw-
ła II. – Media lansują uprosz-
czone przesłanie Papieża, które 
składa się tylko z wartości mięk-
kich, jak dialog, otwartość, tole-
rancja, ekumenizm. A w gruncie 
rzeczy jego życzenia względem 
Polaków są niezwykle wymaga-
jące. Wystarczy przypomnieć 
pielgrzymkę z 1991 r., podczas 
której przypominał zasady De-
kalogu. 

Artur Bazak

www.centrumjp2.pl
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 Międzynarodowa konferencja naukowa

Czy słuchamy Papieża?

Czy można zmierzyć wpływ nauczania Jana 
Pawła II na polskie społeczeństwo? Grupa 
socjologów skupiona w warszawskim Centrum 
Myśli Jana Pawła II przedstawiła 2 i 3 kwietnia 
pierwsze obszerne badania na ten temat.

Zespół socjologów pracował nad raportem od końca 2006 r. Od lewej: prof. Mirosława Grabowska, 
red. Tomasz P. Terlikowski, prof. Krzysztof Koceła, dr Damian Karłowicz i red. Zbigniew Nosowski
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C hcieliśmy stworzyć szczegól-
ne miejsce w Internecie, gdzie 

można dowiedzieć się więcej o mo-
dlitwie i duchowości,  znaleźć 
świadectwa znanych i nieznanych 
ludzi ze świata kultury, polityki, 
Kościoła, zapoznać się z naucza-
niem Benedykta XVI,  rozważać 
słowo Boże oraz zapoznać się z ak-
tualnymi informacjami z życia 
Kościoła – tłumaczy ks. Andrzej 
Sikorski, twórca serwisu. 

Portal duchowy.pl założył 2 
kwietnia 2007 r., w drugą roczni-
cę śmierci Jana Pawła II. 

– Od tamtego czasu już ponad 
800 tysięcy osób odwiedziło nasz 
serwis. Z każdym miesiącem zdo-
bywamy nowych czytelników 
i rozszerzamy naszą ofertę, wy-
pełniając w ten sposób lukę i za-
potrzebowanie wśród współcze-
snych ludzi – cieszy się ks. Sikor-
ski. 

Odwiedzający najczęściej 
sięgają do działu „Aktualności”, 
„Czytelnia on-line” oraz „Módlmy 
się za siebie”, gdzie internauci pro-
szą o modlitwę i potrzebne łaski. 
Duże zainteresowanie wzbudza 
każdy konkurs, który redakcja 
strony ogłasza w serwisie. 

Drogowskazy wiary 
Najnowszym pomysłem twór-

ców portalu duchowy.pl jest dział 
„Drogowskazy wiary”. Urucho-
miony został w trzecią rocznicę 
śmierci Papieża.

– Każdy, kto chce otrzymywać 
perełki z nauczaniem Jana Pa- 
wła II, jak żyć i zbliżać się do 
Boga, może wysłać swój adres 
e-mailowy na adres drogowska-
zywiary@duchowy.pl. Chcemy 
w ten sposób każdy dzień prze-
żywać w promieniach nauczania 
JP2. Chcemy, aby to, co nam pozo-
stawił, było obecne w życiu każ-
dego Polaka. Do tej akcji zachę-
camy wszystkich, niezależnie od 
wieku i stanu. Jan Paweł II w cza-
sie swego pontyfikatu mówił do 
wszystkich – apeluje ks. Andrzej 
Sikorski. 

Znakiem rozpoznawczym 
serwisu stała się uruchomiona 
w pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu pierwsza w Polsce interne-
towa wyszukiwarka rekolekcji, 
w której znaleźć można ponad 800 
propozycji sesji rekolekcyjnych 
i spotkań formacyjnych z całego 
kraju.  To bardzo przydatne na-
rzędzie dla tych, którzy chcieli-
by mieć całościowy obraz rozma-
itych propozycji z całego kraju. 

Wolny rynek w sieci 
Takich katolickich portali 

w sieci jest coraz więcej. Na wirtu-
alnym rynku ofert jest coraz cia-
śniej. Trzeba mieć pomysł i spo-
sób na przyciągnięcie internauty 
oraz – co nawet może ważniejsze 
– na utrzymanie go przy swoim 
produkcie. Czy duchowy.pl ma 
szanse na przebicie się przez ta-

kie potęgi jak opoka.pl, mateusz.
pl, fronda.pl, przeznaczeni.pl, czy 
portale katolickich czasopism? 
Na razie za wcześnie, żeby to roz-
strzygać. 

Ks. Sikorski uspokaja: – Cały 
czas spotykamy się z dużym zain-
teresowaniem naszym serwisem 
oraz wyrazami sympatii ze stro-
ny internautów. Potwierdzeniem 
słusznej drogi, jaką obraliśmy, są 
wyniki II Ogólnopolskiego Kon-
kursu Witryn Chrześcijańskich 
o nagrodę św. Izydora, gdzie 
w kategorii „Chrześcijańska wi-
tryna informacyjna” serwis du-
chowy.pl zajął 3. miejsce. 

Ewangelizacja 
w „wirtualu” 

Twórca serwisu podkreśla, że 
Internet może być bardzo przy-
datnym narzędziem ewangeliza-
cji. Ale ani modlitwy, ani spowie-

dzi, ani Mszy św., ani osobistego 
spotkania z Bogiem i innymi ludź-
mi nie zastąpi.

 – Może pokazać drogę do 
tej modlitwy, pomóc w wyborze 
wartości i w odnalezieniu swoje-
go miejsca w Kościele – tłumaczy. 
Dlatego już teraz myśli o przejściu 
z „wirtualu” do „realu”. Na począ-
tek – powołanie grupy osób, które 
poznały się na portalu. Jak zazna-
cza, to na razie tylko pomysły.

Oficjalnymi partnerami ser-
wisu są: Radio Watykańskie, Ar-
chidiecezjalne Centrum Informa-
cji, Centrum Jana Pawła II, Cafe 
News, „Dobre miejsce”, tygodniki 
„Niedziela” oraz „Idziemy”. Warto 
dodać, że duchowy.pl jest serwi-
sem, który od samego początku 
jest oparty na wolontariacie.

Artur Bazak

www.duchowy.pl 

■ R E K l A m A ■

Portal duchowy.pl ma już rok

Ewangelia w cyberprzestrzeni 
Odwiedziło go już niemal milion internautów. 
Dla wielu z nich to przyjazne miejsce w sieci, 
w którym mogą znaleźć multimedialną drogę 
do Boga. 

Ksiądz Andrzej Sikorski i jego wirtualne dzieło

h
en

ry
k 

Pr
Zo

n
d

Zi
o

n
o



VGość warszawski
G

o
ść N

iedzielN
y

13 kw
ietnia 2008

Pisarski debiut Jerzego Stuhra 
to niezła gratka dla Czytelników. 
Krakowski aktor tym razem 
wciela się w wodzireja słowa pi-
sanego

Autor książki „Sercowa choro-
ba”, którą polecamy uwadze 

naszych Czytelników, nie kojarzy 
się z pisarstwem. Zdążył nas przy-
zwyczaić do swoich niezapomnia-
nych ról w wielu filmach i spekta-
klach teatralnych. Przeciętnemu 
widzowi kojarzy się jednak naj-
bardziej z brawurowym wyko-
naniem partii… osła 
w „Shreku” oraz jed-
ną z głównych ról w 
„Seksmisji”. Jerzemu 
Stuhrowi trudno się 
uwolnić od tych sko-
jarzeń. Pisze o tym 
również w swojej 
książce. 

Scena zakupu 
jego książki we-

dług Jerzego Stuhra: „Ty! Niuśka 
– paa…no, to ten jajcarz z »Seksmi-
sji«, jak mu, no, Sznur, Szczur?”. 
„Nie! – mówi Niuśka – Szturm się 
nazywa”. „No paaa. Niuśka, książ-
kę napisał – będą jaja! Chodźże, 
kupimy jego książkę, jeszcze my 
se w ty roku żadnej książki nie 
kupili”. Czy będą jaja? Stuhr sam 
przyznaje, że tak, jak w grze aktor-
skiej, tak i w pisaniu nie może się 
uwolnić od rozśmieszania widza 
i czytelnika. 

Jednak pisana na początku 
lat 90. książka to próba podsumo-

wania dotychczasowego życia, 
którą sprowokował 
zawał serca. A zatem 

to nie są tylko jaja. 
Choć autor nie stroni 
od ironii, żartu, uka-

zując wielki dystans 
do siebie i swojej twór-

czości artystycznej. Je-
rzy Stuhr w brawurowy 
sposób nie tylko opowia-

da o losach artysty, ale próbuje też 
opisać swoje doświadczenie PRL- 
-owskiej rzeczywistości.

„Sercowa choroba” zaczyna 
się od diagnozy lekarskiej, stwier-
dzającej zawał serca, a kończy ob-
jęciem przez Jerzego Stuhra stano-
wiska rektora krakowskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej. Pozostawia czytelnika w prze-
konaniu, że życie jest trudne, ale 
niepozbawione jasnych i nierzad-
ko zabawnych stron. Że w ciężkich 

czasach warto pozostać wiernym 
sobie, nawet jeśli konsekwencją 
ma być „sercowa choroba”. 

Wśród Czytelników, którzy do 
18 kwietnia prześlą do nas kartki 
pocztowe na adres: Warszawski 
Oddział „Gościa Niedzielnego”, ul. 
Mokotowska 43, 00-551 Warszawa 
lub e-maile: warszawa@goscnie-
dzielny.pl, rozlosujemy trzy eg-
zemplarze książki Jerzego Stuhra 
ufundowane przez wydawnictwo 
„Znak”.  ab

F undacja PRO BONO II orga-
nizuje kolonie dla dzieci od 

1994 roku. Do tej pory, dzięki sta-
raniom fundatorów, którzy pod-
czas aukcji licytowali ogromne 
kwoty za obrazy darowane fun-
dacji przez artystów, udało się 
wziąć na wakacje blisko 4,5 tys. 
dzieci, głównie z rodzin bied-
nych, czasem dysfunkcyjnych, 
a także dzieci z polskich rodzin 
z Ukrainy i Białorusi. Od wie-
lu lat fundacja roztacza swoją 
opiekę także nad wychowanka-
mi pięciu domów dziecka oraz 
dziećmi z terenów zagrożonych 
najw iększy m bezrobociem. 
W ramach akcji „Dajmy im szan-

sę” promuje też 
młode talenty.

Kolejna, jubile-
uszowa edycja au-
kcji odbędzie się 
19 kwietnia o godz. 
15, jak zawsze w gościnnych pro-
gach Galerii Porczyńskich przy 
pl. Bankowym.

– Dzięki hojności naszych 
darczyńców, w ubiegłorocznej, 
dziewiątej aukcji połączonej 
z koncertem udało nam się ze-
brać rekordową kwotę, 142 tys. 
zł – cieszy się ks. Bogdan Bartołd, 
rektor kościoła akademickiego 
św. Anny i jednocześnie prezes 
PRO BONO II.

W tegorocznym koncercie 
wystąpią: Ryszard Rynkowski, 
Justyna Steczkowska, Anna Se-
rafińska, Krzysztof Kiljański, 
Zbigniew Wodecki i bracia Cu-
gowscy. W aukcji licytowane bę-
dą obrazy ofiarowane m.in. przez 

Krzysztofa Raczyńskiego, Annę 
Olszewską, Andrzeja Sadowskie-
go, Jadwigę Jaroszewicz i Alicję 
Pochopień.

„Gość Niedzielny” objął pa-
tronat nad aukcją i koncertem.
 tg 

Fundacja Pro Bono organizuje aukcję dzieł sztuki

Szansa na wakacje

Konkurs dla Czytelników 

Stuhra opowieść o życiu w sztuce

Ryszard Rynkowski, Zbigniew 
Wodecki, Justyna Steczkowska i bracia 
Cugowscy – między innymi ci artyści 
wystąpią podczas jubileuszowej aukcji 
dzieł sztuki. Dochód przeznaczony jest 
na wakacje dla potrzebujących dzieci.

■ R E K l A m A ■

pod
patronatem
„Gościa”

Aukcja dzieł sztuki w zeszłym roku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Na zdjęciu prof. Wiktor Zin
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Z nów się popłakałam 
– mówi pani Joanna z 
Warszawy, która w połu-
dnie 2 kwietnia zapalała 

znicze pod pamiątkową tablicą na 
kościele św. Anny w Warszawie. 

Już kilka dni przed rocznicą 
śmierci Jana Pawła II zniczy przed 
kościołem przybywało. Przyby-
wało też ludzi, którzy przed tabli-
cą przystawali i się modlili. Ale nie 
był to już smutek i żal pod stracie 
bliskiej osoby. Tegorocznym ob-
chodom towarzyszyła raczej zadu-
ma, refleksja nad tym, jak Papież 
przemienił nas samych i polskie 
społeczeństwo, co nam pozostawił 
i jak jego testament realizujemy. 

O tym właśnie dyskutowano 
w czasie kilku konferencji nauko-
wych, które odbyły się w Warsza-
wie z okazji papieskiej rocznicy. 

Msze, modlitwy, 
czuwania, 
koncerty, 
sympozja, 
projekcje 
papieskich 
filmów… Ale 
przede wszystkim 
bardzo osobista 
zaduma 
towarzyszyła 
nam w trzecią 
rocznicę odejścia 
Jana Pawła II.

Papież w nas 
pozostał

– Jan Paweł II był światłem dla świata przełomu tysiącleci 
– mówił w 3. rocznicę śmierci Papieża abp Kazimierz Nycz

Poniżej: „Święci nie przemijają” – to przesłanie widowiska 
o świętych polskich, które mogli zobaczyć uczestnicy obchodów 
na pl. Piłsudskiego

tekst
Joanna Jureczko-Wilk

jwilk@goscniedzielny.pl
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1 kwietnia w Domu Spo-
tkań z Historią rozma-
wiano o tym, jak w okresie 
przemian politycznych w Pol-
sce Jan Paweł II wspierał opo-
zycję i jaki był jego wkład w 
walkę z totalitaryzmami. Z kolei 
2 kwietnia na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskigo roz-
ważano wpływ polskiego Papieża 
na rozwój kultury. Tego samego 
dnia w Warszawie rozpoczęła się 
dwudniowa konferencja, podczas 
której socjologowie z całego świa-
ta zastanawiali się, jaki wpływ na 
wartości ludzi miało i nadal ma 
nauczanie Jana Pawła II. Centrum 
Myśli Jana Pawła II przedstawiło 
wyniki badań prowadzonych w 
Polsce, z których wynika, że Ojciec 
Święty także po śmierci pozostaje 
niekwestionowanym autorytetem 
dla Polaków i że wielu stara się żyć 
jego przesłaniem.

Niezależnie od sporu naukow-
ców o to, czy istnieje Pokolenie JP2, 

czy też nie, nieza-
leżnie od speku-

lacji mediów, kiedy 
Jan Paweł II może być 
beatyfikowany, każdy 
we własnym wnętrzu 

rozmyślał o tym, jak wy-
korzystał szansę spotkania z czło-
wiekiem niewątpliwie świętym. 
I co z tego spotkania w nim pozo-
stało. Czy święty – w opinii wier-
nych – Jan Paweł II przybliżył nas 
samych do świętości?

– To był człowiek, który od-
mienił moje życie – mówi Joanna. 
– Byłam daleko od Kościoła. Na 
pielgrzymkę do Rzymu pojecha-
łam, żeby towarzyszyć mojej star-
szej już mamie. Na audiencji Pa-
pież był na wyciągnięcie ręki, ta-
ki bliski i ludzki. Tam dopiero do-
tarły do mnie słowa jego naucza-
nia. Można powiedzieć, że wtedy 
Papież dotknął mnie duchowo i 
wszystko w moim życiu zaczęło 
się zmieniać. Żałuję, że stało się to 
tak późno. 

 – Jan Paweł II był światłem dla 
świata przełomu tysiącleci – mó-
wił abp Kazimierz Nycz, w czasie 
Mszy św. w kościele akademickim, 
odprawionej 2 kwietnia w intencji 
zmarłego Papieża. 

Zdaniem metropolity war-
szawskiego, powinniśmy dzię-
kować za Jana Pawła II, który był 
narzędziem Bożej Opatrzności w 
walce Polaków o wolność. To wła-
śnie Papież uczył nas być Polaka-
mi, Europejczykami, ale przede 
wszystkim tego, jak być dobry-
mi ludźmi i chrześcijanami. Abp 
Nycz zaznaczył, że im dalej od 
śmierci Jana Pawła II, tym bardziej 
powinniśmy wspominać i wczyty-
wać się w jego życie i pontyfikat. 
Wczytywać się, ale też starać się 
żyć według wskazówek, które 
nam pozostawił. 

– Jan Paweł II nauczył nas żyć, 
ale też umierać – mówi Mariola 

Perć z Warszawy. – Kiedy odcho-
dził Ojciec Święty, mój dziadek był 
w hospicjum. Umarł trzy tygodnie 
po Papieżu. Było mi łatwiej, bo Pa-
pież pokazał, że śmierć to nie jest 
koniec życia. Księga, która za-
mknęła się w dzień pogrzebu na 
trumnie Jana Pawła II, to było jak-
by zamknięcie całego życia tutaj, 
na ziemi, ale wierzę, że kolejne to-
my tej księgi powstają w niebie. 

– Gdy patrzyłam na słabną-
cego Papieża, myślałam: Boże, 
daj mu siły, bo przecież on może 
jeszcze tyle dobrego zdziałać, tyle 
mądrych kazań nam powiedzieć! 
Teraz myślę, że to cierpienie Pa-
pieża, niemoc, błogosławieństwo 
z papieskiego okna, kiedy już nie 
mógł mówić – były potrzebne. Bo 
one przemówiły do ludzi bardziej 
niż encykliki – mówi  Bożena Zwo-
lińska z Wołomina. 

„Święci nie przemijają” – to ty-
tuł widowiska muzyczno-teatral-
nego, jakie w rocznicę śmierci 
Jana Pawła II odbyło się na pl. Pił-
sudskiego. Przypominało postacie 
świętych wpisanych w historię na-
szej ojczyzny, które były bliskie Ja-
nowi Pawłowi II. – On był święty 
już tu na ziemi i to każdy widział. 
I każdemu, kto chciał go słuchać, 
kawałek tej świętości zostawił. Ja 
od śmierci Papieża częściej przy-
stępuję do Komunii św. – mówi 
Grażyna Łoś, która na pl. Piłsud-
skiego przychodziła na papieskie 
Msze, a teraz na rocznice śmierci 
Papieża.

– Inaczej patrzy się na to życie 
– dodaje mąż pani Grażyny. 

To właśnie na tym placu war-
szawiacy tłumnie modlili się za 
chorego Papieża, a potem płaka-
li po jego śmierci. Ta pamięć nie 
przeminęła i w 3. rocznicę kilka 
tysięcy ludzi, z zapalonymi zni-
czami, modliło się w intencji Pa-
pieża i za jego wstawiennictwem. 

– Plac, na którym stoimy, na 
zawsze zostanie zapamiętany 
jako miejsce-symbol, miejsce, 
gdzie dokonał się cud, którego 
owoce do dziś zbieramy – powie-
działa prezydent Hanna Gron-
kiewicz--Waltz, która najpierw 
uczestniczyła we Mszy św. w ko-
ściele św. Anny, a potem w dal-
szej części obchodów, na pl. Pił-
sudskiego. 

Punktualnie o 21.37 – w go-
dzinie śmierci Papieża, na placu 
zapłonął symboliczny znicz, od-
lany z lampionów, które miesz-
kańcy Warszawy ustawiali w al. 
Jana Pawła trzy lata temu. Na pla-
cu zapalono znicz, a w alei Jana 
Pawła znów tysiące lampionów. 
Lampiony pojawiały się w wielu 
miejscach Warszawy m.in. przy 
replice grobu Jana Pawła II w Wi-
lanowie, pod papieskim krzyżem 
na Służewie, w parku im. Jana 
Pawła II na Ursynowie. 

Rocznica śmierci Papieża mia-
ła także wymiar charytatywny. 
Przez cały dzień 2 kwietnia na 
pl. Piłsudskiego trwała zbiórka 
pieniężna na pomoc chorym na 
Parkinsona – chorobę, na którą 
w ostatnich latach życia cierpiał 
także Papież. Podczas tegorocznej 
kwesty zebrano 15 363 zł.   •

Papież w nas 
pozostał

Wolontariuszki rozdawały znicze, prosząc o wsparcie Fundacji 
„Żyć z chorobą Parkinsona”.  Zebrano ponad 15 tys. zł
Poniżej po lewej: Dokładnie w godzinie śmierci Papieża 
na pl. Piłsudskiego zapłonął symboliczny znicz
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czekając 
na dziecko
13 kwietnia o godz. 15.00 
w kościele Matki Bożej z Lourdes 
(ul. Wileńska 69) zostanie odpra-
wiona Msza św. dla małżeństw 
mających problemy z poczęciem 
dziecka. 

Polska 
europie
„Misja katolicka Polsk i 
w Europie” to tytuł homilii bp. 
Ignacego Deca, której będzie 
można wysłuchać 13 kwietnia 
o godz. 19.00, w czasie Mszy św. 
w bazylice Świętego Krzyża (ul. 
Krakowskie Przedmieście 3).

ważny dialog
O dialogu międzyreligijnym 
mówić będą uczestnicy kolejne-
go spotkania z cyklu „Areopag 
na Freta”, które odbędzie się 13 
kwietnia o godz. 16.00 u domi-
nikanów na Freta. 

kościelne 
rozwody?
W ramach Bielańskich Wy- 
kładów Otwartych 13 kwiet-
nia o godz. 12.00 na UKSW 
(ul. Dewajtis 5) ks. J. Gręźlikow- 
ski mówić będzie o tym, czy 
w Kościele są rozwody.

Zelnik 
w Podziemiu
13 kwietnia o godz. 17.00 
w kościele bł. Edwarda Detkensa 
(ul. Dewajtis 3) odbędzie się 
spotkanie z aktorem Jerzym 
Zelnikiem. 20 kwietnia gościem 
będzie Krzysztof Kolberger. 

Jeszcze 
o egzorcyzmach
17 kwietnia o godz. 19.30 w koście-
le św. Anny (ul. Krakowskie 
Przedmieście 68) odbędzie się 
spotkanie z reżyserami filmu 
„Egzorcyzmy Anneliese Michel”. 

o miłości 
i małżeństwie
Soli Deo zaprasza młodych na 
cykl wykładów poświęconych 
miłości i małżeństwu. 14 kwiet-
nia o godz. 19.00 w SGH ( al. 
Niepodległości 162) psycholog J. 
Halbersztat mówić będzie o tym, 
jak w miłości zmienić słowa na 
czyny. 15 kwietnia o godz. 19.00 
w SGH ks. T. Bieniasz wygłosi 
wykład na temat: „Oblubieńczy 
sens ciała i pożądliwości czło-
wieka”. 16 kwietnia o godz. 
19.00 w SGH odbędzie się konfe-
rencja: „Poznaj się w portalu, ale 
zakochaj w realu”, z udziałem 
par, które poznały się dzięki 
portalowi www.przeznaczeni.pl. 
17 kwietnia o godz. 19.00 w SGH 
Jacek Pulikowski mówić będzie 
o tym, co po zakochaniu. 18 kwiet-
nia  o godz. 20.00 w SGH wystąpi 
z koncertem Wiola Brzezińska. 
Następnego dnia o tej samej porze  
do SGH organizatorzy zapraszają 
na bal. 

cisza 
jest piękna
19 kwietnia o godz. 11.00 
w Szkole Wyższej Przymierza 
Rodzin (ul. Grzegorzewskiej 
10) odbędzie się konwersato-
rium „Jaką wartość ma dla mnie 
cisza?”.

Młodzi 
Benedyktowi XVi
Zespół „40 synów i 30 wnuków 
jeżdżących na 70 oślętach” zapra-
sza 19 kwietnia na godz. 17.00 
do Dobrego Miejsca (ul. Dewajtis 
3) na koncert dedykowany 
Papieżowi.

wołodyjowski 
na Bielanach
20 kwietnia o godz. 12.00 
w kościele bł. Edwarda Detkensa 
odbędzie się wielkie czytanie 
„Pana Wołodyjowskiego”. Wezmą 
w nim udział m.in. Zbigniew 
Zamachowski, Wojciech Malaj- 
kat i Daniel Olbrychski.   •

zaproszenia

13 kwietnia o godzinie 19 
w kościele Narodzenia NMP przy 
ul. Klasyków 21, w ramach obcho-
dów trzeciej rocznicy śmierci Ja-
na Pawła II, wystąpi Wiola Brze-
zińska z zespołem. Artystka 
uznawana jest za jedną z najwy-
bitniejszych wokalistek młodego 
pokolenia. 

Jej piosenki, choć pełne od-
wołań do Boga i Jego miłości, 
wcale nie są konfesyjne, dewo-
cyjne ani tym bardziej naiwne – 
wyjaśnia Bartłomiej Włodkow-
ski, prezes Fundacji AVE, orga-
nizującej koncert.  – 13 kwietnia 
będzie można usłyszeć utwory, 
które mówią o spotkaniu Boga 
i człowieka, o pragnieniu wiel-
kiej miłości, o pasji... Chcemy tym 
samym pokazać, że o Papieżu nie 
trzeba mówić i myśleć wyłącznie 
na kolanach. Jego orędzie pokoju 
i miłości może i powinno inspiro-
wać każdy zwykły dzień. 

Podczas koncertu w Płu-
dach Wioli Brzezińskiej towa-
rzyszyć będą Avetki (dziecię-
co-młodzieżowy chór Fundacji 
AVE) oraz chór warsztatowy. 
12 i 13 kwietnia w Domu Kultu-
ry „Świt” artystka poprowadzi 
bowiem warsztaty wokalne. 
W ciekawych zajęciach, pod-
czas których będzie i solidne 
śpiewanie, i rozmaite ćwiczenia 
oddechowe, emisyjne, intona-
cyjne, może wziąć udział każdy. 
Koszt 20 zł. Zgłoszenia przyjmu-
je Fundacja AVE – avetki@wp.pl, 
0-600 495 790, 0-22 402 25 51. 

Koncert Wioli Brzezińskiej 
sponsoruje Wydział Kultury 
Dzielnicy Białołęka m.st. War-
szawy, warsztaty natomiast dofi-
nansowuje Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowiec-
kiego w ramach realizowanego 
przez Fundację AVE projektu 
„Blask Golgoty”.   mw 

Warsztaty wokalne

Zaśpiewaj z Wiolą 
dla Papieża

Lubisz śpiewać? Chcesz podszkolić swój warsztat? 
Marzysz, aby stanąć na scenie obok gwiazdy? 
Niebawem będziesz miał taką możliwość 
na warszawskiej Białołęce!

Wokalistka Wiola Brzezińska wraz z zespołem
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