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Było długo i modlitewnie. Warto było.

Sydney w Warszawie

tekst
Tomasz Gołąb

K

s. Bogusław Bijak,
wilanowski
proboszcz, bardzo
chciał, żeby na Kępie
Zawadowskiej powstała
parafia. Zna tych
ludzi. Mieszka tam
wciąż wielu rolników,
z którymi jeździł na
pielgrzymki. Jak pani
Eugenia spotkana przez
nas tuż przy otwartej
właśnie Przystani
Rowerowej. Ponoć to ona
wymodliła tu kościół.
Za rok rozpocznie się na
pobliskiej łące budowa.
A wtedy do Kępy można
będzie jechać rowerem
nie tylko po to, żeby
oglądać brazylijską
figurkę Matki Bożej
z Aparecida, ale także po
to, by być na Eucharystii
w jednym z najbardziej
urokliwych zakątków
Warszawy.

Jakub szymczuk

Msza św. kończyła się,
gdy nad Warszawą
wschodził nowy dzień.
Ale najgorliwsi wcale
nie mieli dość. Tańczyli
jeszcze przez dwie
godziny do muzyki
granej na żywo przez
Maleo Reggae Rockers.

redaktor wydania

D

wa tysiące młodych, którzy
przyszli 19 lipca na skwer niedaleko Mostu Świętokrzyskiego, nie
mogło się zawieść. Oprócz nich, na
„Sydney w Warszawie” było także
mnóstwo sióstr zakonnych, i osób
starszych, którzy chcieli uczestniczyć w niezwykłej Eucharystii
sprawowanej w nocy. Zanim jednak
o 2 w nocy rozpoczęła się Msza św.
odprawiana przez arcybiskupów
warszawskich Henryka Hosera
i Kazimierza Nycza oraz kard.
Józefa Glempa młodzi przez kilkanaście godzin mieli do dyspozycji namiot adoracji, spotkania

Młodzi słuchali Benedykta XVI tak samo w Warszawie, jak w Sydney

tematyczne i spowiedników.
Wszystko po to, żeby poczuć się
trochę jak na Światowych Dniach
Młodzieży w Sydney.
Na scenie odbywały się koncerty muzyki chrześcijańskiej,
a wzdłuż nabrzeża ustawiono
namioty poszczególnych ruchów
katolickich, m.in. Chemin Neuf,
Drogi Neokatechumenalnej, Wody
życia i Wspólnoty Emmnanuel,

Jakub szymczuk

Pożegnanie prof. Geremka

D

wudziestego pierwszego lipca
w archikatedrze warszawskiej
odprawiono Mszę świętą żałobną
w intencji zmarłego profesora
Bronisława Geremka. Mszę św. koncelebrowali m.in. abp Kazimierz
Nycz i abp Tadeusz Gocłowski.
Pogrzeb odbył się z udziałem
władz państwowych, kościelnych,
a także przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. Przybyli:
prezydent Lech Kaczyński, premier Donald Tusk, b. prezydent
Lech Wałęsa, b. premier Tadeusz
Mazowiecki, przewodniczący
Parlamentu Europejskiego HansGert Pettering oraz była sekretarz
stanu USA, Madeleine Albright.
Prof. Geremek został pochowany
na Cmentarzu Komunalnym na
Powązkach.

jjw
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Katedra św. Jana. 21 lipca. – Żegna Cię zasmucona Europa i Twoja wdzięczna Ojczyzna – mówił
abp Tadeusz Gocłowski podczas Mszy św. za śp. profesora Bronisława Geremka

głównego organizatora „Sydney
w Warszawie”.
Eucharystia, sprawowana w intencjach, które można było zgłaszać
w ciągu dnia w namiocie adoracji
Najświętszego Sakramentu, zakończyła się tuż przed 4 nad ranem, gdy
nad stolicą wschodziło już słońce.
Po modlitwie rozpoczął się koncert
zespołu Maleo Reggae Rockers dla
najwytrwalszych.
tg/KAI
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Fotoplastikon uratowany

Jeszcze szansa na stypendium

Varsaviana. Muzeum Powstania
Warszawskiego podpisało umowę
z właścicielem warszawskiego
Fotoplastikonu. Dzięki temu przez
najbliższe cztery lata muzeum
udostępni mieszkańcom stolicy oraz turystom bogate zbiory
fotograficzne, gromadzone przez
ponad sto lat w budynku przy
Alejach Jerozolimskich 51. Zadba
także o jego promocję, jedynego
tego typu zabytku, działającego
w tym samym miejscu od 1905
r. Posiada zbiory ponad 3000
stereoskopowych zdjęć, m.in.
archiwalne zdjęcia z otwarcia
Kanału Sueskiego, z Afganistanu,
Birmy, a także z wypraw alpinistycznych Andrzeja Zawady.
Fotoplastikon odegrał ważną
rolę w czasie okupacji jako punkt
kontaktowy Polskiego Państwa
Podziemnego. W 1945 r. został
ponownie uruchomiony i miesięcznie odwiedzało go ponad

Warszawa. Tylko do 31 lipca można składać wnioski o stypendium
m.st. Warszawy im Jana Pawła II. Starać się o nie mogą uczniowie klas
IV, V i VI szkoły podstawowej oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczący się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków
materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki
i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Studenci mają czas na
złożenie wniosków do końca września. Wnioski stypendialne (do pobrania na stronie: wwwcentrumjp2.pl) można przesłać pocztą lub złożyć
osobiście w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11,
00-372 Warszawa. W przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla
pocztowego.
jjw

Przed Sydney
jakub szymczuk

10 tys. osób. W 1973 r. przejęła go
rodzina państwa Chudych. W 1987
r. Fotoplastikon został wpisany
do rejestru zabytków. Muzeum
Powstania Warszawskiego postanowiło udostępnić zwiedzającym
unikatowy zabytek, któremu
groziła likwidacja. Urządzenie
zacznie działać 30 lipca. Czynne
będzie codziennie, poza wtorkami, w godzinach 10.00–18.00.
Przez pierwszy miesiąc projekcje będą bezpłatne. Z okazji
objęcia pieczy nad warszawskim
Fotoplastikonem przez Muzeum
Powstania Warszawskiego będzie
można nabyć w Muzeum tekturowy, trójwymiarowy fotoplastikon.
W tym pamiątkowym gadżecie
z okazji 64. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
wykorzystano archiwalne zdjęcie
wykonane przez E. Lokajskiego
w pierwszych dniach walk w
Śródmieściu. 
tg

IX Tydzień Świętego Krzysztofa
parafialny z atrakcjami: pokazem sprzętu policyjnego oraz
miasteczkiem ruchu drogowego.
25 lipca, we wspomnienie św.
Krzysztofa, obchodziliśmy III
Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Na
rondzie Dmowskiego duszpasterze z MIVA Polska wraz z Policją
świętowali dzień bez mandatu,
a kierowcom zamiast kar dawali
niespodzianki.
tg

jakub szymczuk

MIVA Polska. 20 lipca w parafii Narodzenia Pańskiego przy
sanktuarium MB Ostrobramskiej
na Pradze odbyła się inauguracja IX Tygodnia św. Krzysztofa.
Była Msza św. za wszystkich
kierowców i podróżujących
po naszych drogach, po niej
poświęcenie pojazdów i motocykla dla misjonarzy, jako daru
polskich kierowców, oraz piknik

Ewangelizacja uliczna to zjawisko wciąż mało znane
w Warszawie. Czy dlatego większość przechodniów mija
ewangelizatorów obojętnie?

Niepokalanów. Przez sześć dni,
od 13 lipca, 300 młodych z Polski,
Białorusi i Ukrainy w niepokalanowskim sanktuarium
przygotowywało się do „Sydney
w Warszawie”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem bp. Mariana Dusia. Potem
były modlitwy i warsztaty, podczas
których młodzi rozmawiali o relacji z Bogiem, modlitwie, czystości

przedmałżeńskiej, stosunku chrześcijanina do sukcesu zawodowego,
czy interesowaniu się wróżbami
i horoskopami. Młodych ludzi
prowadzących ewangelizację na
ulicy spotkać można było 18 lipca
na ul. Marszałkowskiej, w okolicach metra Świętokrzyska oraz
na Krakowskim Przedmieściu,
w okolicach kościoła św. Anny.

tg
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Rok miłośników Hiszpanii

Wojewódzki komendant policji w specjalnym liście czytanym
w kościołach przypomina, że na naszych drogach co 10 minut
ktoś ginie lub zostaje ranny, choć świadome narażanie życia
własnego lub innych jest grzechem przeciw V przykazaniu

Rekrutacja studentów.
W tym roku na Uniwersytecie
Warszawskim rekordowym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów cieszyła się
iberystyka (sekcja hispanistyczna). O 48 miejsc walczyło aż 1070 kandydatów. Popularna jak zawsze była psychologia (20 kandydatów na
1 miejsce) i dziennikarstwo.
Na Politechnice najbardziej
oblegane były: budownictwo, kartografia, gospodar-

ka przestrzenna i geodezja.
Na 5,5 tys. dostępnych na tej uczelni
miejsc zgłosiło się 40 tys. chętnych.

tg
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Wjazd do Przystani.
Na zdjęciu: Ks. Paweł Bijak,
pomysłodawca, z projektantem
arch. Marianem Markiem
Zarębskim (z lewej) i wykonawcą,
Zbigniewem Kowalczykiem.
Poniżej: Kępę Zawadowską
chętnie odwiedzają Brazylijczycy.
A to dzięki obecności figury
podarowanej parafii przez
Prymasa Polski

Kępa Zawadowska – jak parafia zbudowała Przystań Rowerową

Zwolnij, odpoczywaj
Uroki Kępy Zawadowskiej odkryli nie tylko
coraz liczniej osiedlający się nowi mieszkańcy,
ale przede wszystkim rowerzyści, którymi
w weekendy zapełniają się lokalne
utwardzone drogi, choć nie biegnie tędy
żadna rowerowa ścieżka.

J

uż od dziś rowerzyści mogą
odsapnąć w zbudowanej przez
ks. Pawła Bijaka i jego parafian
Przystani Rowerowej. Przy biwakowych stołach, ławkach i na
medytacyjnej ścieżce Jana Pawła
II, siedząc pod olchami i rozłożystym dębem, od wiosny obserwować będą budowę murów kościoła,
jedynego pod takim wezwaniem:
Posłania Uczniów Pańskich.
A ksiądz Paweł chciałby jeszcze, by
w przyszłości powstała tu szkoła,
a może nawet sklepik spożywczy
z pieczonym w parafialnej piekarni chlebem. Żeby ludzie, zwłaszcza
starsi, mieli blisko.

Zaczerpnij ze studni

Potrzeba gorliwych
W tymczasowej kaplicy (wnętrze, podobnie jak Przystań Rowerową, projektował arch. Marian
Marek Zarębski) jest specjalne
pomieszczenie dla matek i ojców
z małymi dziećmi. Pod wielką
szybą, przez którą widać ołtarz,

w pokoju figurę Maryi Niepokalanie Poczętej, wyrzuconą przez budowniczych osiedla na Targówku.
Dziś Matka Boża Zawadowska stoi
odnowiona na honorowym miejscu
w lewej nawie kaplicy. Bliżej wejścia, w wydzielonej kaplicy, swoje
miejsce ma zaś inna figura: replika
czczonej w Brazylii Pani Niepokalanie Poczętej z Aparecida

Jedź i módl się
W Przystani Rowerowej można nie tylko odpoczywać, ale także
się modlić. Wzdłuż ścieżek medytacyjnych Jana Pawła II ustawiono
opracowane przez Bożenę Wojtaszek plansze z cytatami z papieskich pielgrzymek do Polski oraz
zdjęciami Ryszarda Rzepeckiego.
Na końcu stoi zaś kapliczka, która nawiązuje do wykonanego na
kształt przydrożnych kapliczek
tabernakulum. Figurę św. Józefa,
która stamtąd spogląda na kościelną łąkę, ks. Paweł otrzymał od matki generalnej sióstr pasterzanek, s.
Barbary Pietrzak. Kapliczka jest
jego osobistym wotum. Św. Józef,
patron twórców i budowniczy
domu Jezusa, będzie czuwał nad
powstającą świątynią. Niebawem
rada patronów wybierze jej projekt, który trafi do konsultacji z parafianami. Już wiadomo, że kościół
nie będzie wielki, ale ma być architektoniczną perełką. Żeby pasował
do pięknej okolicy.
Tomasz Gołąb
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Ponoć najpiękniej jest tu
o świcie. Ptaki, które w zaułkach
wpływającej do Warszawy Wisły
urządziły sobie lęgowiska, rozpoczynają niezwykły koncert już
o 4 rano. Ale urok okolicznej przyrody w miejscu, gdzie kończy się
(a może zaczyna?) Warszawa,
rowerzyści docenili już dawno.
Dziesiątki cyklistów poruszają się

tu w wolne od pracy dni w kierunku Góry Kalwarii lub Siekierek.
Ksiądz Paweł też jest rowerzystą,
więc Przystań Rowerowa wydała
mu się naturalną odpowiedzią na
potrzeby utrudzonych podróżujących. Zwłaszcza że na zielonym
terenie użyczonym przez parafię
gminie już działa boisko piłkarskie, a wkrótce będzie tu można
zaczerpnąć ze studni świeżej wody.
Jest też estrada, która przypomina okolicznym mieszkańcom czas
zabaw na dechach, a w przyszłości może być wykorzystywana
podczas polowych Mszy św. dla
rowerzystów. Póki co mogą oni korzystać z Eucharystii sprawowanej
w sąsiedniej kaplicy w niedziele
o godz. 10.30.

leży pudełko z zabawkami. Maluchy bawią się, nie przeszkadzając
rodzicom we Mszy św. To samo
pomieszczenie wykorzystywane
jest także na coś w rodzaju szkółki
sobotniej. Na jesieni ks. Bijak chce
utworzyć dwie wspólnoty parafialne: dla dorosłych i młodzieży.
Nazwa – Wspólnota Uczniów
Pańskich – nawiązuje wprost do
tytułu parafii.
– Bo dziś potrzeba gorliwych
ludzi – jak tych 72 bezimiennych, których Chrystus rozesłał
po dwóch do każdego z miast na
swojej drodze – by ewangelizowali
swoje środowiska i Warszawę –
tłumaczy wezwanie proboszcz, co
chwilę pozdrawiając przejeżdżających kierowców.
– Szczęść Boże, pani Eugenio
– woła do starszej kobiety, która
wędruje właśnie na autobusowy
przystanek.
– Jeszcze chodnik, księże proboszczu, by się tu zdał – zagaja
80-letnia Wołynianka.
Była jedną z pierwszych, którzy zasiedlali Kępę Zawadowską po
wojnie. Ostatni hektar gospodarstwa rozdała niedawno sześciorgu
swoich dzieci. I to ona wymodliła tu
kościół. Przez blisko trzydzieści lat
w większe święta przy kapliczce
koło domu państwa Szwelickich ks.
prałat Bogusław Bijak, proboszcz
wilanowski i stryj ks. Pawła, odprawiał Msze w większe święta.
A ona sama przechowywała
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zdjęcia Jakub Szymczuk

64. rocznica Powstania Warszawskiego

Modlitwy
i wspomnienia
W 64. rocznicę
wybuchu Powstania
Warszawskiego
w stolicy odbędą się
Apele Poległych,
Msze św. w intencji
poległych, koncerty,
inscenizacje
historyczne…

O

bchody rozpoczną się już 27
lipca o godz. 20.00 koncertem
dla młodzieży „Pamiętamy 1944…”
w parku Wolności przy Muzeum
Powstania Warszawskiego. 30
lipca o godz. 10.00 rozpoczną
się uroczystości przy Kamieniu
„Żołnierzom Żywiciela” (park
im. Żołnierzy „Żywiciela” przy
ul. ks. J. Popiełuszki). Następnego
dnia w samo południe na Zamku
Królewskim odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Stołecznego
Warszawy. O godz. 18.00 przy pomniku Powstania Warszawskiego
na placu Krasińskich zostanie odprawiona polowa Msza św., a po
niej odbędzie się Apel Poległych
przy pomniku i oratorium.

Wieńce na grobach
1 sierpnia o godz. 10.00 przy
pomniku „Mokotów Walczący
– 1944” w parku im. Generała
Orlicz-Dreszera rozpocznie się
inscenizacja „Marsz Mokotowa”.
W południe odbędzie się odprawa
wart przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. O godz. 13.30 nastąpi
złożenie wieńców pod pomnikiem

gen. Stefana Roweckiego „Grota”, u zbiegu ul. Chopina i Alei
Ujazdowskich. O godz. 14.00
rozpocznie się uroczystość przy
pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy
ul. Wiejskiej. O godz. 16.30 nastąpi
złożenie kwiatów na grobie gen.
Antoniego Chruściela „Montera”
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Na tym samym cmentarzu o godz. 17.00 osoby zaproszone
złożą wieńce pod pomnikiem Gloria Victis.
Wieczorne obchody rocznicy
wybuchu powstania rozpoczną
się modlitwą ekumeniczną o godz.
19.00 przy pomniku Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstańców
Warszawy na Woli. O godz. 20.00
na pl. Piłsudskiego będzie okazja
do wspólnego śpiewania „piosenek (nie)zakazanych”. O godz.
21.00 rozpoczną się powstańcze
uroczystości na kopcu Powstania
Warszawskiego przy ul. Bartckiej.
Uroczystości w tym dniu zakończą się spektaklem multimedialnym „Hamlet”, nawiązującym do
tematyki powstania, w reżyserii
Pawła Passiniego, który będzie
można obejrzeć o godz. 22.00
w parku Wolności przy Muzeum
Powstania Warszawskiego.

rodzinny „Zawiszacy i Poczta
Harcerska”. O godz. 14.00 z muzeum wystartuje peleton rowerowy, który pojedzie szlakiem
powstańczych barykad.
3 sierpnia o godz. 10.00 w parku Wolności przy Muzeum Powstania prezydent Lech Kaczyński nada odznaczenia państwowe
powstańcom. O godz. 16.00 przy
ul. Okólnik dzieci będą mogły
obejrzeć powstańczy teatrzyk
kukiełkowy. O godz. 18.00 w parku Wolności zostanie odprawiona Msza św. dla warszawiaków
i harcerzy. Po niej, w kinie plenerowym, będzie można zobaczyć
powstańcze filmy.
W południe 9 sierpnia z Muzeum Powstania wystartuje gra
miejska „Twoja klisza z powstania”,

Szlakiem barykad
2 sierpnia o godz. 10.00 w budynku przy ul. Hożej 51 zostanie
wmurowana tablica upamiętniająca największą wytwórnię
broni na potrzeby powstania.
W samo południe przy Muzeum
Powstania rozpocznie się piknik
■

Gość Niedzielny 27 lipca 2008

Ubiegłoroczna inscenizacja walk powstańczych

r
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■

o rozszerzonej formule, z wykorzystaniem powstańczych kronik filmowych. Tego samego dnia
o godz. 17.00 przy ul. Puławskiej
przy pałacu Szustra będzie można
zobaczyć inscenizację walk „Mokotów ’44”.

Do muzeum za darmo
Od 21 lipca do 6 sierpnia
w godz. 10.00–18.00 w Muzeum
Powstania Warszawskiego będzie działało centrum informujące o obchodach rocznicy na
terenie Warszawy. O szczegóły
można też pytać telefonicznie:
022/539-79-97, 539 79 98. Od 27
lipca do 3 sierpnia wstęp do Muzeum Powstania jest darmowy,
a ekspozycję można zwiedzać od
godz. 10.00 do północy.
jjw
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Co piątą wycieczkę po Warszawie oprowadza fałszywy przewodnik

Kurs na Warszawę
Łukasz Krzysztofka

Stolicę co roku
odwiedza ponad
2,5 mln turystów.
Chętnych
do oprowadzania
wycieczek
nie brakuje.

S

tare Miasto, Trakt Królewski,
Łazienki, Wilanów mają największą siłę przyciągania. Wiele
wycieczek zwiedza też Pałac
Kultury i warszawskie muzea.
Najczęściej grupy mają wcześniej
umówionego przewodnika, ale
zdarza się, że szukają go dopiero po przyjeździe do Warszawy.
I nieraz korzystają z usług osób
bez licencji i uprawnień.

Stolica na dziko?
– Fałszywi przewodnicy
przeważnie pojawiają się na parkingach przy ważnych zabytkowych obiektach – mówi Elżbieta
Strzępek, prezes warszawskiego
oddziału PTTK. – Najczęściej sami
zaczepiają grupy i proponują swoje
usługi – dodaje.
Według szacunków, co piąta
wycieczka oprowadzana jest po
Warszawie przez osobę bez odpowiednich uprawnień.

Zdaniem warszawskich przewodników, tego lata jest bardzo mało wycieczek odwiedzających Stare
Miasto. W stosunku do zeszłego roku oprowadzają aż pięć razy mniej wycieczek zagranicznych

– To zwyczajne łamanie
prawa – mówi Jolanta Widlewska, która jest przewodnikiem
w muzeum na warszawskiej
Starówce.
Jednak warszawiacy mają
na temat dzikich przewodników

Jak zostać przewodnikiem?

Marszałek
nie chce kontrolować
Przewodnicy przyznają, że
osoby bez licencji stanowią nieuczciwą konkurencję.
– Stosują dumpingowe ceny,
nie płacą podatku ani składek
na ZUS. Często wiedzą niewiele
o zabytkach Warszawy – mówi
Anna Maniak-Siara. – Niestety,
straż miejska i policja są mało
zainteresowane przeprowadzaniem kontroli – dodaje.
– Warszawa, w przeciwieństwie na przykład do Torunia lub

Wrocławia, pozwala na istnienie
dzikich przewodników – żali się
Lidia Pokorska.
Straż miejska przyznaje, że
o sprawie słyszała, ale niewiele
może zdziałać.
– Wpływają do nas skargi,
ale nie mamy narzędzi, aby
podjąć odpowiednie czynności.
Jeśli stwierdzimy ewidentne złamanie prawa, możemy wezwać
policję – radzi Marek Kulasza
z biura prasowego straży miejskiej w Warszawie.
Zgodnie z ustawą o usługach
turystycznych z 1997 r., osoby wykonujące zadania przewodnika
turystycznego podlegają kontroli
posiadanych uprawnień co do ich
obszaru i ważności oraz poprawności wykonywanych zadań. Takiej kontroli mogą dokonywać
osoby imiennie upoważnione
przez marszałków województwa.
Urząd marszałkowski zajmuje się
również wydawaniem legitymacji przewodnickich i przeprowadzaniem egzaminów.
łk
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Warszawski oddział przewodników PTTK organizuje półroczne
kursy. Zainteresowanie jest bardzo duże. W ciągu roku
odbywają się dwa kursy, w których uczestniczy w sumie
ok. 120 osób. Kurs trwa 250 godzin i obejmuje wykłady
z historii, geografii i architektury Warszawy, religioznawstwa,
metodyki i etyki prowadzenia grup wycieczkowych, przepisów
obowiązujących w turystyce, pierwszej pomocy lekarskiej,
historii przemysłu w Warszawie oraz psychologii i socjologii
grupy wycieczkowej. Oprócz tego są także zajęcia praktyczne,
czyli piesze i autokarowe wycieczki po Warszawie. Kurs kosztuje
1400 zł, połowę kwoty trzeba zapłacić w dniu rozpoczęcia
zajęć. Kończy się wewnętrznym egzaminem. Każdy musi przy
mikrofonie w autokarze opowiedzieć o wylosowanej trasie. Nie
można korzystać z notatek. Wcześniej kursanci zdają egzamin
teoretyczny. Później jest trzyczęściowy egzamin w urzędzie
marszałkowskim. Kosztuje 240 zł. W ruchu turystycznym zostaje
ok. 20 proc. absolwentów kursu na przewodnika.

różne zdania. – Jeśli ktoś dobrze
zna Warszawę, nie musi mieć licencji, żeby oprowadzać – uważa
Halina Święcik.
– Czasem taka osoba zaprowadzi w wiele ciekawszych miejsc
niż wyuczony przewodnik – wtóruje jej Małgorzata Kuśmirska.
– Przewodnik powinien mieć
wszechstronne przygotowanie,
a licencja daje mu renomę – oponuje Matylda Garecka.
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JAKUB SZYMCZUK

Spotkanie z Duche
Jestem tu,
bo wierzę
Sandra Tarnowska
– Nie mogłam
jechać do
Sydney, ale
bardzo chciałam
uczestniczyć
w spotkaniu
młodych z Papieżem. Tu
można poczuć trochę
atmosfery ŚDM, doświadczyć
radości i jedności. Spotkałam
tu innych ludzi, dla których
życie wiarą jest ważne
– to motywuje.
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Agata Zabłocka
– Wczoraj
brałam udział
w ewangelizacji
przy Rondzie
Wiatraczna –
mimo mieszanych
uczuć i mizernych chęci
(śmiech). Było trudno –
ludzie reagowali różnie –
tańczyliśmy, śpiewaliśmy,
głosiliśmy słowo Boże. Takie
zgromadzenia jak to bardzo
wpływają na moją wiarę
– to też jest świadectwo.
Świadczenie tutaj pomaga
potem świadczyć w świecie.
Magdalena Kłosińska:
– Jestem tutaj, bo
chociaż tańczymy
ze wspólnotą
i śpiewamy
psalmy, to przede
wszystkim
czekamy na słowa
następcy Piotra. To wielkie
zjednoczenie z Sydney
w oczekiwaniu. Słowa
Papieża niosą nadzieję
i powiew Ducha Świętego,
który ma ożywić nasze
serca. Papież prosił nas rano,
żebyśmy zapraszali Ducha
Świętego do naszych serc,
bo On jest w stanie odnowić
życie. Jego dary nie są
zarezerwowane dla świętych
– są dla wszystkich.

– Oby zstąpił na was ogień Bożej miłości i napełnił wasze serca, by coraz bardziej jednoczył
was z Panem i Jego Kościołem i posyłał na świat – słów Benedykta XVI słuchało o godz. 3 rano blisko
2 tys. osób
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em

Jestem tu,
bo wierzę

Sydney w Warszawie. – Duch Święty jest naszym
GPS-em. Prowadzi nas do Ojca. Ale potrzebuje
naszej współpracy – mówił do dwóch tysięcy młodych
nad warszawskim brzegiem Wisły
abp Henryk Hoser.
tekst
Agnieszka Jaworska
warszawa@goscniedzielny.pl

W

spólna inicjatywa dwóch warszawskich diecezji oraz ordynariatu polowego była jednym
z najlepszych wydarzeń ewangelizacyjnych ostatnich lat.
W czasie, gdy Benedykt XVI
na antypodach modlił się, aby
zgromadzenie Światowych Dni
Młodzieży stało się nowym wieczernikiem, w Warszawie na
Skwerze Cubryny, nad tunelem
Wisłostrady, kilka tysięcy tych,
którzy do Australii nie pojechali, przeżywało własne „Sydney”.
Choć wcale nie mniej wymagające,
bo ci, którzy chcieli uczestniczyć
w całości spotkania, musieli nastawić się nie tylko na modlitewne
popołudnie, ale także na nocną
Eucharystię, a po niej, już nad
ranem – także na koncert.

Tęcza
nad Eucharystią

z podwójnie ustawionych krzeseł. Ludzie na rozległym placu,
przygotowanym na znacznie więcej uczestników, złożyli parasole,
schowali płaszcze przeciwdeszczowe. I nie żałowali, że letnie
popołudnie spędzają w mieście,
na modlitwie.
– Tu zobaczyłam, że inni ludzie też mają problemy ze świadczeniem o Jezusie w codziennym
życiu i że sobie z tym radzą. Chciałam się dowiedzieć, jak żyją, jak
życiem nie zaprzeczać wierze –
mówi Monika, która na spotkanie
przyjechała z Gdańska.

Chrześcijaństwo
to miłość
– Jeśli nie jesteś w żadnej
wspólnocie, albo szukasz informacji, to idź do któregoś z namiotów – kieruje nadchodzących na
plac Piotr z plakietką „organizator”. – A w tym po lewej jest gorąca
herbata.
Przed deszczem na scenie były
radosne tańce i procesja uwielbienia. Teraz skupienie, zaczyna się
konferencja duchowa.
– Chrześcijaństwo to nie
ideologia. To relacja. To miłość
największa… – mówi ks. Roman
Trzciński, duszpasterz akademicki. Zachęca, by przyjmować Ducha
Świętego w codziennych sprawach
i korzystać z jego darów.
Wspólnota Neokatechumenalna w czasie przerwy porywa
tłumy do tańca. Ci, którzy przyjechali z daleka, rozbijają namioty.
Można coś zjeść lub zakupić dobrą
katolicką lekturę.

Duch jak GPS
Gdy na skwer przybywają
kard. Józef Glemp, abp Kazimierz Nycz i abp Henryk Hoser,
rozpoczyna się kolejna część

spotkania. Biskupi dzielą się doświadczeniem tego, kim jest Duch
Święty dla nich i jak rozpoznają
jego działanie.
– Duch Święty jest naszym
GPS-em – mówił abp Hoser,
wzbudzając radosny aplauz. Arcybiskup przestrzegał jednak,
że nawet GPS wszystkiego nie
zrobi sam. – Chrześcijanin musi
współpracować z Duchem Świętym, tak jak żeglarz współpracuje
z wiatrem.
Świadectwem wiary dzielił się
też publicysta Paweł Zuchniewicz.
Nawiązując do spotkań z Janem
Pawłem II podczas Światowych Dni
Młodzieży, mówił o doświadczeniu
„ojcostwa papieża”. Przekonywał,
że tego ojcostwa możemy także
doświadczyć od Benedykta XVI.
– Jana Pawła II młodzież chciała
widzieć, do Benedykta XVI przychodzimy, by go słuchać – dodał.

Myśmy poznali…
S. Małgorzata Chmielewska
podpowiadała, gdzie szukać Boga,
jaka jest dziś odpowiedź na biblijne
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”.
– Bóg ma dziś trzy adresy, pod
którymi mieszka jednocześnie:
Eucharystia, Kościół, czyli Wspólnota i Człowiek – cierpiący i ubogi
– mówiła siostra.
O 2.00 w nocy zaczyna się Eucharystia w łączności z Sydney.
Specjalnie na nią przybywają
starsi warszawiacy, siostry i bracia
ze wspólnot zakonnych. Benedykt
XVI zachęca, by odkrywać Ducha
Świętego w modlitwie, by świadczyć i budować nową cywilizację
miłości. Papieża uśmiecha się na
telebimie. Ktoś siedzący z przodu
trzyma w górze balon z napisem:
„Myśmy poznali i uwierzyli
miłości, jaką Bóg ma ku nam”.

•

Wojciech Stępniewski
– Dlaczego tu
przyszedłem?
Bo nie jestem do
końca szczęśliwy.
Chcę odkryć,
rozpoznać swoje
powołanie. Byłem na
warsztatach „Małżeństwo
czy celibat”. Usłyszałem tam,
że nie można obracać się
dookoła siebie. Nieważne,
czy jestem księdzem,
czy małżonkiem – mogę
zmarnować swoje życie,
jeśli nie wykorzystam darów
Ducha Świętego. Trzeba
dobrze wybrać. A Duch
Święty obdarza swoimi
darami na każdej drodze.
Agata Rakowska
– Jestem w ruchu
Woda Życia, który
współorganizuje
to spotkanie.
Nasz duszpasterz
głosił przed chwilą
katechezę duchową. Właśnie
w jej kontekście to spotkanie
jest dla mnie… czasem
zachwycenia się Bożym
miłosierdziem. Niesamowite
jest to, że Jezus przychodzi
do każdego ze swoją
miłością. Wskrzesza ufność
w trudnych, ekstremalnych
czasami momentach,
w kryzysach. Przez Jezusa
nie jestem oceniana, ale
kochana – cokolwiek bym
zrobiła.
Wojciech Nagat
– Jestem lektorem
w parafii
Niepokalanego
Poczęcia NMP
w Nieporęcie.
Jestem tutaj,
bo wierzę. Chciałem się
spotkać we wspólnocie
wierzących. To daje odwagę.
Ale otrzymałem też dużo
informacji – byłem na
warsztatach o New Age.
Dowiedziałem się np. że
joga i sztuki walki nie są
wcale neutralne wobec
mojej wiary, choć dotychczas
myślałem, że właściwie
wszystko jest OK.
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– Oby zstąpił na was ogień Bożej miłości i napełnił wasze serca,
by coraz bardziej jednoczył was
z Panem i Jego Kościołem i posyłał
na świat, abyście wy, nowe pokolenie apostołów, prowadzili świat
do Chrystusa! – mówił w homilii
o godz. 3 rano Papież.
Kiedy w sobotnie popołudnie
deszcz ustąpił na niebie ledwo widocznej tęczy, przy Skwerze Cubryny w białym namiocie obok
sceny trwała adoracja.
Kilkadziesiąt osób przed Najświętszym Sakramentem klęczało na deskach, trawie, karimacie
pod drzewem. Kapłani słuchali
spowiedzi w konfesjonałach
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Teatr plenerowy na pl. Konstytucji

zapowiedzi

Mówią do was starsi
o już kolejne lato, kiedy na
zaimprowizowanej scenie
na pl. Konstytucji Teatr Polonia
wystawia sztuki dla tych, którzy
nie mają czasu przyjść do teatru.
Spektakle są darmowe, grane codziennie o godz. 17.00.
W tym roku można zobaczyć
spektakl nietypowy, niewakacyjny, który wymaga od widza myślenia i który pozostaje w pamięci.
„Starość jest piękna” to sztuka
oparta na książce niemieckiej
pisarki Ester Filar, której bohaterami są ludzie starzy. Ale nie są
to spokojni, cisi starcy, pogodzeni
ze swoim losem, wycofani i pochlipujący po kątach. To staruszkowie, którzy chcą równego traktowania w świecie, pielęgnującym
kult siły, młodości, piękna.
– Co tak pięknego jest w młodości? – pytają bohaterowie.
To staruszkowie świadomi
swoich praw i atutów, pogodzeni
z fizycznymi ograniczeniami, ale
niezgadzający się na zepchnięcie
na drugi plan. Chcący nawet zakładać własną partię. To starsze
pokolenie, zjednoczone w swoim
myśleniu i działaniu. Aktorzy
rozwijają fotosy starych, pomarszczonych twarzy i pytają
wprost: „Dlaczego uważacie nas
za gorszych?”. Oskarżają młodych:
„Zniszczyliście naszą wyobraźnię, okaleczyliście ducha, obdarliście nas z honoru. Nie szanujecie
nas”.
To wyjątkowy spektakl, bo
występuje w nim tylko jedna

– Chcemy mieć zmarszczki! Mamy dość kremów
przeciwzmarszczkowych, silikonów…
Starość nie jest chorobą! – krzyczą aktorzy
w spektaklu „Starość jest piękna”. Wśród
kilkuset widzów, którzy przystanęli
na pl. Konstytucji, byli nie tylko ludzie starsi.

Spektakl „Starość jest piękna” ogląda codziennie kilkuset
widzów

osiemdziesięcioletnia aktorka
i sześciu bardzo młodych aktorów,
którzy na oczach widzów „starzeją się” i przeobrażają w buntowniczych seniorów, a potem wracają
w lata młodości. Dzięki temu udało
się reżyserowi Łukaszowi Kosowi
pokazać element łączący pokolenia. To sztuka o młodości, która
nie rozumie, nie ceni i tak naprawdę boi się starości, oraz o starości,

która chce być doceniona. Sztuka
o akceptacji, rozumieniu i miłości, grana przy ruchliwej ulicy
Marszałkowskiej, w porze, gdy
pędzących samochodów i przechodniów jest najwięcej, jest po
prostu poruszająca. Czy przechodnie usłyszą głos aktorów, że
starości nie należy się wstydzić
ani bać?
Joanna Jureczko-Wilk

Książki dla Czytelników

Gość Niedzielny 27 lipca 2008

Biblijne modlitwy
Maryja modliła się tekstami zawartymi w Starym Testamencie.
A czy my potrafimy modlić się
Biblią?

P

omoże nam w tym nowa książka Instytutu Wydawniczego
PAX. Publikacja składa się z
czterech części: Różańca, Litanii
do Najświętszego Serca Jezusa,
Nowenny w intencji Kościoła oraz

Z okazji 89. rocznicy powstania policji, 27 lipca o godz. 9.00,
w bazylice Świętego Krzyża
w Warszawie biskup polowy
Tadeusz Płoski odprawi Mszę
św. w intencji policjantów.
Liturgia będzie częścią obchodów Święta Policji, które trwać
będą od 25 lipca.

Muzyka i historia
Joanna Jureczko-Wilk

T

Święto policji

modlitw na różne okoliczności. Wszystkie
części zostały zaopatrzone w obszerne cytaty z Pisma Świętego,
które pomagają w pogłębieniu modlitwy i
sprzyjają modlitwie
medytacyjnej.
Dla Czytelników mamy trzy

egzemplarze książki „Modlimy się Biblią”. Rozlosujemy je wśród osób,
które do 3 sierpnia
przyślą do naszej redakcji e-mail (Warszawa@goscniedzielny.pl) z
odpowiedzią na pytanie:
Kto do modlitwy różańcowej dodał tajemnice
światła?
•

3 sierpnia rozpocznie się
I Letni Festiwal Nowego
Miasta „Muzyka i historia”. .
Koncerty będą odbywały się
w niedzielne popołudnia, do
końca sierpnia. Wstęp na nie
jest bezpłatny. Na początek, 3
sierpnia o godz. 14.00, w kościele św. Franciszka Serafickiego
ojców franciszkanów, przy
ul. Zakroczymskiej 1, będzie
można posłuchać zespołu
„Ensemble de Narol”, grającego muzykę instrumentalną.
Zespołem dyrygować będzie
Tytus Wojnowicz. Po koncercie dzieje świątyni przedstawi
Andrzej Kochanowski, warszawski przewodnik i znawca
historii stolicy.

Zapisy pełną parą
Trwają zapisy na sierpniowe
pielgrzymki z Warszawy
na Jasną Górę. Do 4 sierpnia
(w godz. 9.00–19.30) w kościele akademickim św. Anny
można zapisać się na WAPM.
Do 5 sierpnia w tym samym
kościele, ale w sali A (w godz.
10.00–19.00), można zgłosić
się na pielgrzymkę akademicką grup „17”. Do 5 sierpnia
w kościele Świętego Ducha
przyjmowane są zapisy na
pielgrzymkę paulińską. Do
5 sierpnia można też zapisać
się na Pieszą Pielgrzymkę
Niepełnosprawnych. Zgłoszenia przyjmowane są przy
ul. Deotymy 41. Do 4 sierpnia
w sanktuarium Matki Bożej
Ostrobramskiej, przy ul.
Ostrobramskiej 72, trwają
zapisy (w godz. 17.00–20.00)
na Pieszą Praską Pielgrzymkę
Rodzin „Totus Tuus”.

•

