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Trzecia Godzina 
Dnia z Natalią 
Niemen, laureaci 
Szansy na Sukces 
i Drogi do Gwiazd 
w dynamicznym 
pop-gospelowym 
repertuarze, 
a poza tym Loteria 
św. Faustyny, 
miasteczko zabaw 
dla dzieci i „baloniki  
do nieba”, które 
poniosą nasze intencje. 
Moc atrakcji czeka za 
tydzień na ul. Żytniej. 

B ędą konkursy z nagrodami, 
stragany z miodami, serami, 

wędlinami, chleb ekologiczny, ręko-
dzieło, aniołki ceramiczne, kiermasz 
wypieków, kiermasz książki i porady 
dietetyczne. A to wszystko pod hasłem 
„Żytnią do nieba”. 31 sierpnia, w godz. 

15.00–21.00 festyn Świętej Faustyny na 
boisku szkolnym XXX L.O. im. Jana 
Śniadeckiego przy ul. Wolność 1/3 
poprowadzi Tomasz Zubilewicz.

– Czwarta edycja festynu ma 
przybliżyć postaci świętej Faustyny 

– 5 października przypada 70. rocz-
nica jej śmierci – i jej spowiednika 
ks. Michała Sopoćki. Jego beatyfika-
cja odbędzie się 28 września w Bia-
łymstoku – wyjaśnia ks. Tadeusz 
Polak, proboszcz parafii Miłosier-
dzia Bożego i  św. Faustyny.

Duchowym przygotowaniem 
do festynu będą trzy dni skupie-
nia w kościele przy ul. Żytniej 1. 
29 sierpnia po Mszy św. o godz. 
18.00 s. Nulla ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia, wygło-
si konferencję nt. „Przygotowanie 
do śmierci jako narodzin dla nieba 
w życiu zakonnym św. Faustyny”. 
Dzień później ks. dr Henryk Cieresz-
ko opowie o „Wspólnej drodze do 
świętości spowiednika, ks. Michała 
Sopoćki i penitentki – św. Fausty-
ny, a 31 sierpnia, także o godz. 18.00, 
ks. Polak opowie o „Chrześcijańskiej 
nadziei w duchowości św. Faustyny”. 
Festyn rozpocznie się w niedzielę, 
31 sierpnia po Koronce do Miłosier-
dzia Bożego, odmówionej w koście-
le o godz. 15.00. Msza św. w kościele 
m.in. o godz. 12.30.
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O wolność wewnętrzną

Z okazji 88. rocznicy Bitw y 
Warszawskiej w Ossowie odbyły 

się uroczystości upamiętniające Cud 
nad Wisłą. Podczas Mszy świętej od-
prawionej na ossowskim cmentarzu 
biskup diecezji warszawsko-praskiej 
Henryk Hoser powiedział, że Cud 
nad Wisłą był przejawem Boskiej in-
terwencji w historię Polski. „Wolność 
mimo wszystkich zabezpieczeń i so-
juszy – nie jest wieczna. I tę możemy 
utracić, o ile pozbędziemy się tej naj-
ważniejszej: wewnętrznej wolności 
wobec zła i śmierci. Utracimy ją, jeśli 
nie zakorzenimy się w Bogu” – mó-
wił metropolita w kazaniu. Podczas 
apelu poległych marszałek Sejmu 
Bronisław Komorowski zwrócił 
uwagę na analogię między Cudem 
nad Wisłą a rokiem 1989. Zdaniem 
Komorowskiego, obie te daty powin-
ny skłonić Polaków do głębokiej re-
fleksji nad znaczeniem wolności.
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Festyn Rodzinny św. Faustyny

Żytnią do nieba
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– Wolność możemy stracić, jeśli nie zakorzenimy jej w Bogu – mówił abp Henryk Hoser 
w Ossowie

Festyn św. Faustyny 
rozpocznie się po Koronce 
do Miłosierdzia Bożego, 
odmówionej w kościele 
o godz. 15.00

K iedy świat 
obiegła 

wiadomość 
o śmierci jednej 
z najwybitniejszych 
współczesnych 
biblistek 
i papirologów, 
pewnie nie tylko ja 
poczułem żal, że już 
nigdy nie wysłucham 
wykładu prof. Anny 
Świderkówny. Wielcy 
ludzie pozostawiają 
po sobie jednak ślady. 
W przypadku Pani 
Profesor – książki  
i audycje nagrane  
dla Radia Józef  
(do ściągnięcia na 
www.radiojozef.pl). 
W przypadku lady 
Sue Ryder – jej liczne 
dzieła, o których 
Joanna Jureczko-Wilk 
pisze na stronach 
VI–VII.
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Centrum Opatrzności. 
Muzeum Wielkich Polaków – 
papieża Jana Pawła II i Prymasa 
Tysiąclecia kardynała Stefana 
Wyszyńskiego powstanie przy 
Centrum Opatrzności Bożej, budo-
wanym na warszawskich Polach 

Wilanowskich. W listopadzie 
zostaną zakończone roboty budow-
lane przy Muzeum, wykonywane 
przez firmę Warbud SA. Prezes 
Zarządu Centrum Opatrzności 
Bożej ks. Paweł Bekus poinfor-
mował o powołaniu zespołu ds. 
opracowania wstępnych założeń 
projektu muzeum, jego kosztory-
su, a także planu ekspozycji, które 
znajdą się w Muzeum Wielkich 
Polaków. Muzeum chce uczest-
niczyć w podtrzymywaniu oraz 
kształtowaniu historycznej i kul-
turowej świadomości zbiorowej 
Polaków. Będzie także pełnić funk-
cje dokumentacyjne, konferencyj-
ne, edukacyjne i naukowe. Część 
ekspozycyjna – w tym przestrzeń 
muzealna, trzy sale audiowizual-
ne, magazyny, pracownie konser-
watorskie, zaplecze techniczne 
oraz księgarnie – będzie miała 
powierzchnię blisko 3,5 tys. mkw. 

Darmowe parkowanie 
Powstańcy Warszawscy. Od 
1 września uczestnicy Powstania 
Warszawskiego oraz uczestnicy 
innych walk o Warszawę w latach 
1939–1945 zwolnieni będą z opłat 
za parkowanie w strefie płatne-
go parkowania. Warunkiem jest 
posiadanie odpowiednio: Karty 
Powstańca lub Karty Honorowej. 
Karty wydawane będą na wnio-
sek osoby uprawnionej bezpłat-
nie, na okres trzech lat i wyłącz-
nie na jeden samochód. W czasie 
parkowania w strefie płatnego 
parkowania niestrzeżonego 
karta powinna być wyłożona 
wewnątrz pojazdu za przednią 
szybą, w sposób umożliwiający 

jej odczy tanie z zewnątrz. 
Kartę można uzyskać w jednym 
z Biur Obsługi Klienta Zarządu 
Dróg Miejskich, np. w urzędach 
dzielnic: Śródmieście, Ochota, 
Wola, Mokotów lub w ZDM, ul. 
Chmielna 120.

Jarmark św. Jacka 
Ul. Freta. Od 14 do 17 sierpnia 
przed klasztorem dominikanów 
na warszawskiej Starówce pod 
hasłem „Dziękczynienie Bogu ze 
św. Jackiem” odbywał się Jarmark 
Dominikański. W niedzielę 17 sierp-
nia podczas Mszy św. w południe 

odbyło się tradycyjne poświęce-
nie kłosów zboża, a wieczorem 
– nieszpory gregoriańskie. Na 
warszawiaków i turystów czekał 
kiermasz  z książkami, ceramiką, 
piernikami i ręcznie malowanymi 
torbami ekologicznymi. 

Nowe władze 
UKSW. Nową, czteroletnią kaden-
cję rozpoczynają rektor oraz dzie-
kani poszczególnych wydziałów. 
Uczelnią pokieruje znowu ks. 
prof. Ryszard Rumianek (rekto-
rem jest od 2005 r.). Na prorektora 
ds. ogólnych i badań naukowych 
ponownie został wybrany ks. 
prof. Henryk Skorowski, długo-
letni dziekan Wydziału Nauk 
Historycznych i Społecznych. 
Prorektorem ds. kształcenia 
i spraw studenckich nadal będzie 
prof. Marek Kowalski, współtwór-
ca i pierwszy dziekan Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego, 
Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, 
natomiast prorektorem ds. roz-
woju i współpracy międzyna-
rodowej będzie prof. Tadeusz 
Klimski z Wydziału Filozofii 
Chrześcijańskiej. Na 21 kierun-
kach uniwersytetu studiowało 
w ubiegłym roku 18,5 tys. stu-
dentów. Najpopularniejszymi 
kierunkami były psychologia, 
politologia, prawo i socjologia. 
W nowym roku akademickim 
utworzono dwa nowe kierunki 
studiów: stosunki międzynaro-
dowe i archeologię.

Muzeum Wielkich Polaków

Muzeum Wielkich Polaków 
znajdzie się na poziomie 
pod kopułą świątyni. 
Na zdjęciu: Makieta 
świątyni zaprezentowana 
podczas obchodów 
Dnia Dziękczynienia 
w Wilanowie
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W ubiegłym roku na UKSW 
studiowało 18,5 tys. osób

To
m

aS
z 

G
o

łą
b

Na kiermaszu można było kupić ręcznie malowane ozdóbki
Pierwsza pomoc
ZHP dla Gruzji. Harcerze 
z ZHP prowadzili zbiórkę apte-
czek i środków opatrunkowych 
dla ludności cywilnej w Gruzji, 
która ucierpiała w ostatnich 
dniach w wyniku działań wojen-
nych. Opatrunki gazowe, plastry, 
chusty opatrunkowe, rękawiczki 
jednorazowe, maseczki do sztucz-
nego oddychania i koce ratunko-
we harcerze zbierali m.in. przy 
Powązkach Wojskowych i w sie-
dzibie ZHP.

Maciej Pietraszczyk, 
kierownik Wydziału 
Specjalności GK ZHP 
przed siedzibą 
przy ul. Konopnickiej 6
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Wspomnienie: prof. Anna Świderkówna

Chodziła po wodzie
Jej warszawskie 
ślady są bardzo 
wyraźne. Całe 
życie związana była 
z tym miastem, choć 
kochała przede 
wszystkim Biblię. 
I Boga.

Z ostawiła z setkami pytań 
słuchaczy Radia Józef, z któ-

rymi spotykała się na „Sielskich 
falach” niemal do ostatnich chwil, 
zawsze w czwartki o godz. 19.00. 
I ludzi, którzy kochali jej  wykła-
dy w sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli. I tych, którzy z niecierpli-
wością czekali na każdą kolejną jej 
książkę. Prof. Annę Świderkównę 
kochano nie dlatego, że rzadko 
mówiła „nie wiem”. Raczej za we-
wnętrzne ciepło i spokojny głos, 
który w połączeniu z piękną polsz-
czyzną i przystępnym przekazem 
tworzył wokół Profesor niezwy-
kłą aurę. Pięknie i przystępnie 
potrafiła objaśniać najtrudniej-
sze stronnice Biblii. W dodatku 
nie traktowała innych ludzi jak 
uczniów, ale jak równych sobie 
partnerów.

– Wydaje się, że im dłużej 
pracowała, tym była skromniej-
sza – wspomina abp Henryk 
Muszyński.

Ulubionymi księgami pro-
fesor Świderkówny były Księga 
Izajasza i Psalmy. Mówiła, że 
wielokrotne ich czytanie przy-
nosi odkrywanie nowych treści. 
Podkreślała, że Biblię należy czy-
tać codziennie i powinien po nią 
sięgnąć każdy, kto jeszcze tego nie 
zrobił. Niezwykła była też jej dro-
ga wiary. Można powiedzieć, że 
sama chodziła po wodzie i innych 
uczyła tego samego.

Z Warszawą związana była 
od zawsze. Tu przyszła na świat 
5 grudnia 1925 roku. Mieszkała 
w centrum. Brała udział w po-
wstaniu warszawskim jako 
sanitariuszka. Była więźniem 
niemieckiego obozu jenieckie-
go. Po wojnie podjęła studia 
na wydziale humanistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego 
na kierunku filologii klasycz-
nej, które ukończyła w 1949. 

W 1946, jako studentka pierw-
szego roku, została zatrudnio-
na na UW jako asystentka prof. 
Jerzego Manteuffla, pierwszego 
polskiego papirologa i organi-
zatora Katedry Papirologii na 
Wydziale Historycznym UW. Po 
stypendium w Paryżu i pracy 
w Egipcie, w 1960 roku zrobiła 
habilitację na wydziale histo-
rycznym UW. Została kierowni-
kiem zakładu papirologii, a na-
stępnie profesorem zwyczajnym 
Uniwersytetu.

Za swoje zadanie uważała 
pisanie o Biblii i komentowanie 
Pisma Świętego. Najbardziej 
znane książki to „Rozmowy o Bi-
blii”, „Rozmów o Biblii ciąg dal-
szy” i „Rozmowy o Biblii. Nowy 
Testament”, „Prawie wszystko 
o Biblii”, a ostatnio także „Biblia 
a człowiek współczesny” i „Nie 
tylko Biblia”. 

Prof. Anna Świderkówna 
została wyróżniona wieloma na-
grodami i odznaczeniami, m.in. 
Nagrodą im. Włodzimierza 
Pietrzaka, Nagrodą Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego „Clio”, Nagrodą 
im. ks. I. Radziszewskiego, odzna-
czona została też Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym. W 2007 
roku otrzymała nagrodę lite-
racką polskiego PEN Clubu im.  
J. Parandowskigo. 

gr

Piastów. Konsekracja kościoła

Na 80-lecie parafii
26 sierpnia, w uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Często-
chowskiej arcybiskup warszawski 
Kazimierz Nycz konsekruje kościół 
w parafii MB Częstochowskiej 
w Piastowie.

N a terenie dzisiejszego kościoła 
80 lat temu stała kaplica, którą 

zamieniono na kościół. W 1926 r. 
odbyło się uroczyste poświęcenie 
kościoła, któremu nadano tytuł 
Matki Bożej Częstochowskiej.  

1 lipca 1928 r. kardynał Aleksander 
Kakowski erygował w Piastowie 
parafię, mianując jej pierwszym ad-
ministratorem księdza Antoniego 
Montaka.

Obecny proboszcz, ks. kanonik 
Zenon Franciszek Trzaskowski, 

wicedziekan dekanatu prusz-
kowskiego, kończy właśnie tyn-
kowanie kościoła. Zmodernizo-
wał świątynię, którą dziś zdobi 
na frontonie przepiękny witraż 
poświęcony patronce – Matce 
Boskiej Częstochowskiej, i Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II, któ-
ry zawierzył Jej swoją posługę. 

Uroczystości odpustowe w pa-
rafii wraz z aktem konsekracji 
kościoła odbędą się 26 sierpnia 
o godz. 18.00.  tg
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Wybitna biblistka, filolog, emerytowana profesor wydziału 
historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Miała 83 lata. 
Pogrzeb prof. Anny Świderkówny odbył się 21 sierpnia na 
Powązkach

Parafia MB Częstochowskiej  
liczy 7,5 tys. wiernych.  
Na zdjęciu: kościół jeszcze  
przed tynkowaniem
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Figura św. Benedykta na Nowym Mieście

Patron Europy w stolicy

C o ciekawe, inicjatorem posta-
wienia figury był prezydent 

RP Lech Kaczyński.
– Siostry marzyły od dawna 

o tym, by przy klasztorze stanął 
św. Benedykt, ojciec zachodniego 
życia monastycznego. Ale raczej 
nie myślałyśmy, że to się może 
ziścić – przyznaje s. Joanna 
Pietras, przeorysza warszaw-
skich sakramentek. 

Tym bardziej że przed 
kościołem od czasu woj-
ny stała inna figura, św. 
Klemensa Hofbauera, apo-
stoła i patrona Warszawy, 
własność redemptorystów 
z sąsiedniego kościoła św. 
Benona. Nowa figura sta-
nęła jednak na miejscu 
św. Klemensa, który 
wrócił do macierzyste-
go klasztoru. Autorem 
figury św. Benedykta 
jest toruński rzeźbiarz 
i wykładowca Wydzia-
łu Sztuk Pięknych 
UMK – dr hab. Krzysz-
tof Mazur, 

Warszawski klasz-
tor sakramentek został 
ufundowany w 1688 
roku jako wotum 
dziękczynne królo-
wej Marii Kazimie-
ry (Marysieńki) za 
zwycięstwo Jana III 
Sobieskiego nad Tur-
kami pod Wiedniem 
(1683 r.). Jest jednym 

z dziesięciu klasztorów powsta-
łych jeszcze za życia matki Mech-
tyldy i jednocześnie najstarszym 
w Polsce ogniskiem nieustającej, 
trwającej nieprzerwanie w dzień 
i w nocy adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Kolejno co godzinę 
siostry klękają przed tabernaku-
lum. Codziennie też każda siostra 
poświęca odpowiednią ilość cza-
su na osobistą cichą modlitwę, 
na modlitewne czytanie Pisma 

Świętego i lekturę religijną.
Klasztor od samego po-

czątku jest ściśle związany 
z dziejami Polski; od 
ponad 300 lat wpisa-
ny w pejzaż wiślanej 
skarpy, dzielił też losy 
stolicy. Wielokrotnie 
grabiony i niszczony, 
a w ramach represji po 

powstaniu styczniowym 
skazany przez zaborcę 
na wymarcie, odrodził 
się w wolnej Polsce.

Pomysł postawie-
nia pomnika św. Be-
nedykta powstał rok 
temu. Lech Kaczyński 
chciał w ten sposób 

uhonorować sakramentki za 
ofiarę, którą złożyły 31 sierpnia 
1944 r. Wówczas klasztor i kościół 
legły w gruzach, jak cała Starów-
ka, grzebiąc w swych ruinach 
około tysiąca osób świeckich 
oraz 35 mniszek. Życie oddały 
Bogu w duchu wynagrodzenia, 
a także w intencjach wolnej, od-
rodzonej, Chrystusowej Polski. 
Razem z nimi zginęło wówczas 
czterech kapłanów: ks. prof. Jó-
zef Archutowski, wykładowca 
UW, ks. Michał Rozwadowski, 
kapelan klasztoru, ks. Leonard 
Hrynaszkiewicz, jezuita, oraz ks. 
Jan Mazerski, salezjanin (więcej 
o ofierze sakramentek i wydarze-
niach sierpnia 1944 r. – w kolej-
nym numerze GN).

W osobistym liście do sakra-
mentek prezydent RP podtrzymał 
obietnicę ufundowania pomni-
ka św. Benedykta. 30 sierpnia 
o godz. 18.00 odsłoni go podczas 
uroczystej Mszy św. wotywnej, 
odprawionej przez arcybiskupa 
warszawskiego Kazimierza Nycza 
w intencji poległych w Powstaniu 
Warszawskim. Przed Mszą na-
stąpi modlitwa za poległych pod 
gruzami kościoła. Prezydent RP 
Lech Kaczyński i metropolita war-
szawski zejdą do krypty w podzie-
miach kościoła, co zgromadzeni 
na uroczystości będą mogli śledzić 
na ustawionym przed kościołem 
telebimie.

Tomasz Gołąb

Pierwsza w Warszawie 
i jedna z nielicznych 
w Polsce figur 
św. Benedykta, 
patrona Europy, 
stanęła przed kościołem 
ss. sakramentek  
na Rynku  
Nowego Miasta.

Klasztor sakramentek ufundowany został w 1688 r. Od samego 
początku związał swoją historię z dziejami Warszawy
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Figurę 
św. Benedykta 
odsłoni 
30 sierpnia 
jej fundator, 
prezydent  
Lech Kaczyński 
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Radio Józef, które 
od 1 lipca nadaje 
w Warszawie 
jako Radio Plus 
Józef, już w ponad 
połowie może być 
finansowane przez 
jego słuchaczy. 
W dalszym ciągu 
trwa akcja wsparcia 
rozgłośni.

A kcja „Ratujmy Radio Józef” 
być może będzie musiała 

zmienić nazwę. Bo słuchacze 
warszawskiej rozgłośni już wie-
dzą, że Radio Józef będzie trwać, 
choć część z nich wciąż nie może 
się pogodzić, że przedpołudniowe 
pasmo zostało przekazane pry-
watnej spółce Eurozet. Umowa 
między właścicielem koncesji 
radia – archidiecezją warszaw-
ską, Radiem Plus Polska i Eurozet 
o przekształceniu Radia Józef 
w Radio Plus Józef została podpi-
sana 4 czerwca br.

Od 5 czerwca dzięki inicja-
tywie wieloletnich, wiernych 
słuchaczy rozgłośni, udało się 
zebrać ponad dwa tysiące osób, 
gotowych wspierać swoje radio, 
także finansowo.

– Nasza akcja to projekt 
o charakterze Public Relations, 
integrujący środowisko słucha-
czy tego radia. Wspieramy Radio 
Józef 96,5 FM Warszawa w budo-
waniu społeczności słuchaczy 
gotowych wziąć na siebie odpo-
wiedzialność za przyszłość radia 
poprzez wpłatę comiesięcznych, 
zadeklarowanych kwot w formie  
abonamentu na pokrycie kosztów 
funkcjonowania radia. Projekt ten 
służy znalezieniu alternatywnych 
źródeł finansowania Radia Józef, 
pozwalających na zapewnienie mu 
pełnej niezależności finansowej, 
umożliwiającej jego dalsze funk-
cjonowanie i rozwój bez koniecz-
ności kooperacji ze spółką Eurozet 
– wyjaśniają inicjatorzy.

Ale zmiany struktury właści-
cielskiej radia nie należy się już 
spodziewać. Dlatego osoby zwią-
zane z Radiem Józef w Uroczy-
stość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, 15 sierpnia, uru-
chomiły radio internetowe. Te-
stowej emisji można słuchać pod 
adresem www.6-15.fm. Program 
wypełniają głosy znane z anteny 
Radia Józef 96,5 FM. Wśród nich 
są m.in.: Robert Tekieli i ks. Zbi-
gniew Kapłański. Psalmy śpiewa 
Antonina Krzysztoń. Ewangelii 
(zawsze o pełnej godzinie), świa-
dectw gwałtownych nawróceń 
i cichej wierności (10 min. przed 
i po każdej godzinie) oraz muzyki 
chrześcijańskiej można tu słuchać 
od poniedziałku do piątku w godz. 
6.00–15.00.

Liczba słuchaczy, którzy zade-
klarowali stałą pomoc finansową 
dla Radia Józef już przekroczy-
ła 2150 osób, które łącznie chcą 
przekazywać blisko 77 tys.  zł 
miesięcznie, czyli ponad 900 tys. 
zł rocznie na funkcjonowanie ra-
dia. Średnio każdy ze słuchaczy 
ofiarowuje 36 zł. Zadeklarowa-
na kwota oznacza, że rozgłośnia 
może być już w ponad połowie 
rocznych wydatków finansowana 
przez samych słuchaczy.

Radio Józef nadaje jako Radio 
Plus Józef od 1 lipca. Między godz. 
5.54 a 14.56 swój program sieciowy 
na częstotliwości 96,5 FM nadaje 
Radio Plus. W tym czasie studio Ra-
dia Józef nadaje dwa dwuminutowe 
wejścia na godzinę. Wśród nich są 
m.in. znane z anteny RJ przeglądy 
prasy, fragmenty książki Tomasza 
A’Kempis  „O naśladowaniu Chry-
stusa” oraz „Anioł Pański”, a także 
zapowiedzi programów popołu-
dniowych. O godz. 15.00 Koronką do 
Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 
swoje nadawanie Radio Plus Józef. 

Nadaje aż do godzin porannych. 
Format tego pasma jest zbliżony 
do poprzedniego programu Radia 
Józef. Można tu usłyszeć większość 
dotychczasowych audycji, jakie 
gościły do końca czerwca na 96,5 
FM, w tym „Pocieszenie i strapie-
nie”, „Na indeksie”  czy „Mikołajek 
w Kościele”.

Radio Józef powstało w 1994 r. 
jako katolickie radio archidiecezji 
warszawskiej. Nadaje całą dobę na 
częstotliwości 96,5 MHz, z nadajni-
ka naziemnego o zasięgu ok. 100 
km oraz przez Internet. tg/kai

„Józef” już w połowie może utrzymać się z ofiar

Radio słuchaczy

Od 15 sierpnia trwają próbne emisje „starego” Radia Józef na www.6-15.fm
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Coraz więcej wpłat
Ks. Marcin Brzeziński
dyrektor radia plus Józef
w wyniku akcji słuchaczy deklaracje o wspieraniu 
radia Józef rzeczywiście zamieniają się w konkrety, 
czyli wpłaty. rozgłośnia będzie z tych środków 
produkować audycje o charakterze ewangelizacyjnym. 

przy okazji warto powiedzieć, że przez ostatnie lata słuchacze 
również wspierali nas w podobnym stopniu (jeśli wziąć pod 
uwagę, że również środki otrzymywane z kurii warszawskiej 
pochodziły ze zbiórek w parafiach). Teraz pochodzą 
bezpośrednio od słuchaczy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. 
ofiarność słuchaczy pokazuje na potrzebę wyraziście 
chrześcijańskich wartości w audycjach radiowych. w warszawie 
może ich dostarczać właśnie radio plus Józef, zwłaszcza w czasie 
od 15.00, a w soboty i niedziele przez całą dobę.
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W magazynach Fun-
dacji Sue Ryder, 
na tyłach sklepu 
charytatywnego, 

przy ul. Bagatela w Warszawie, 
mieści się sporo pamiątek po 
założycielce. W pięciu pudłach 
przyjechały z Wielkiej Brytanii 
m.in. olbrzymia, haftowana, je-
dwabna szata teatralna, etiopski 
kuferek z egzotycznego drewna, 
obraz wykonany kawałkami 
drewna z Australii, wizerunek 
Madonny, wytłaczany w skórze 
i umieszczony na drewnianej 
desce… Większość tych rzeczy to 
dary, które lady Sue otrzymała 
w czasie swoich licznych podróży 
oraz podarki jej podopiecznych. 

Pamiątki rozproszone są tak-
że w czternastu polskich domach 
opieki, powołanych przez Sue 
Ryder i jej fundację. Na przykład 
w domu seniora w Pierzchnicy jest 
wyposażenie prywatnej kaplicy 
lady Ryder, które przeniesiono 
z jej rodzinnego domu w Caven-
disch. Natomiast w warszawskim 
biurze wisi XVIII-wieczny krucy-
fiks, który znajdował się w gabi-
necie Sue Ryder w jej rodzinnej 
posiadłości. Do Warszawy trafił 
też odrestaurowany jej pierwszy 
samochód, pieszczotliwie zwany 
przez właścicielkę Josua. Teraz 
można go obejrzeć w Muzeum 
Motoryzacji w Otrębusach. 

– Rodzina lady Sue popiera po-
mysł powołania muzeum w War-
szawie i obiecała przekazać nam 
kolejne cenne pamiątki. Teraz sta-
ramy się o miejsce, gdzie ekspozy-
cja mogłaby powstać i przybliżyć 

warszawiakom postać 
tak bliską ich miastu – 
mówi Joanna Chodor, 
dyrektor biura fundacji 
w Warszawie. 

Tam, gdzie 
cierpienie

Margaret Susan Ryder uro-
dziła się 3 lipca 1923 r. w Leeds, 
w Anglii. Z domu rodzinnego 

w y niosła potrzebę 
niesienia pomocy bied-
nym i pokrzywdzonym 
przez los. W 1939 r., 
mając zaledwie 16 lat, 
zaciągnęła się do For-

macji Pielęgniarek Pierwszej 
Pomocy. W czasie II wojny świa-
towej służyła w polskiej sekcji 
brytyjskiego Zarządu Operacji 
Specjalnych (SOE), zajmującej się 

dywersją w okupowanej Europie. 
Tam miała kontakt z cichociem-
nymi. Ich odwaga, determinacja 
i poświęcenie wywarły ogromny 
wpływ na jej przyszłość. 

Po wojnie niosła pomoc byłym 
więźniom niemieckich obozów. 
Dawała im schronienie w swo-
jej posiadłości. Odwiedzała też 
alianckie więzienia, ratując życie 
wielu skazanym na śmierć. Zaan-
gażowała się w pracę charytatyw-
ną na rzecz chorych, bezdomnych 
i biednych. Wkrótce jej pomoc 
dotarła na inne kontynenty. 

W 1953 r. powołała do życia 
fundację swojego imienia. The Sue 
Ryder Foundation wybudowała 
w piętnastu krajach świata ponad 
osiemdziesiąt domów, które po 
dziś służą chorym i cierpiącym. 
Do 1978 r. lady Sue organizowała 
wyjazdy rekreacyjne do Wielkiej 
Brytanii dla byłych więźniów obo-
zów koncentracyjnych. Wraz ze 
swoim mężem Leonardem Cheshi-
re, pilotem RAF-u i zasłużonym 
działaczem charytatywnym, 
inicjowała wspólne akcje huma-
nitarne w krajach dotkniętych 
klęskami. Dla finansowania tych 
projektów założyła ponad 600 
sklepów charytatywnych. 

Za działalność charytatywną 
i pomoc ubogim otrzymała m.in. 
doktorat honoris causa Uniwersy-
tetów w Liverpool, Exeter, Essex, 
Reading, Leeds, Kent, Londynie 
i Cambridge. Odznaczono ją Or-
derem św. Michała i św. Jerzego, 
Orderem Imperium Brytyjskiego, 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, odznaczeniem 
Pro Ecclesia et Pontifice, odzna-
czeniem Ecclesia Populoque Se-
rvitium Praestanti. 

Pamięci Baronowej Warszawy
Fundacja Sue Ryder chce, by w Warszawie powstało muzeum 
bohaterskiej Brytyjki, opiekunki cichociemnych, wielkiej 
działaczki charytatywnej, która za pomoc Polakom została 
odznaczona orderami państwowymi, kościelnymi i której 
przyznano tytuł honorowego obywatela Warszawy.

tekst
Joanna Jureczko-Wilk

jwilk@goscniedzielny.pl

Kontakt: 
polska fundacja Sue ryder
ul. bagatela 15
00-585 warszawa
tel. 022 646-58-55
e-mail: 
f.sueryder@free.ngo.pl

Czy w stolicy 
powstanie 
muzeum 
Sue Ryder?
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Lady of Warsaw
Polska zawsze była 

dla Sue Ryder miejscem 
szczególnym. W sierp-
niu 1944 r. ekspedio-
wała zrzuty broni dla 
walczącej Warszawy. 
Bezpośrednio po wojnie, 
wraz z międzynarodową 
grupą wolontariuszy, po-
spieszyła z pomocą stoli-
cy, by później stale poma-
gać Polakom. W naszym 
kraju wybudowała ponad 
trzydzieści domów, które 
przyjęły pod swój dach 
chorych, samotnych 
i bezdomnych. Przetrwa-
ło czternaście. Wśród 
nich są 3 hospicja, 8 do-
mów pomocy społecznej 
i 3 oddziały szpitalne. 
W okolicach Warszawy 
działają jej cztery pla-
cówki: domy pomocy społecznej 
w Górze Kalwarii i w Radzyminie 
oraz Szpital Rehabilitacji Neuro-
logicznej i Instytut Reumatolo-
giczny w Konstancinie-Jeziornie. 
Dla kontynuowania swego dzieła 

w 1992 r. lady Ryder po-
wołała do życia całkowi-
cie niezależną Fundację 
Sue Ryder w Polsce.

W 1978 r. królowa 
Elżbieta II nadała lady 
Sue tytuł Para Anglii, 
przyjmując za jej szla-
checką siedzibę War-
szawę. Jako Lady Ryder 
of Warsaw zasiadała 
w brytyjskiej Izbie Lor-
dów, gdzie przez lata 
była gorącą orędownicz-
ką polskich spraw. 

Na okładce kilkuset-
stronicowej autobiogra-
fii Sue Ryder umieściła 
ikonę Matki Bożej Jasno-
górskiej. Jej wizerunki 
wpinała także do wła-
snoręcznie robionych 
albumów z pamiątkami 
z pielgrzymek Jana Paw-

ła II do Polski. Przyjeżdżała na 
każdą. W Watykanie u Jana Paw-
ła II obchodzili z mężem srebrną 
rocznicę ślubu. Aula Pawła VI 
była wtedy pełna podopiecznych 
jej domów.

– Co roku przyjeżdżała do Pol-
ski kilka razy. Odwiedzała domy, 
hospicja, oddziały szpitalne. Była 
osobą niezwykle skromną. Nie 
lubiła zamieszania wokół swojej 
osoby. Kiedy śmiertelnie zachoro-
wała, chciała ostatnie dni spędzić 
w Polsce i tutaj zostać pochowaną. 
Nie zdążyła. Zmarła 2 listopada 
2000 r. – mówi Joanna Chodor. 

Była honorowym obywatelem 
Warszawy, Konstancina i Gdyni. 

Jej imieniem nazwano rondo 
w Gdyni, ulicę w Konstancinie 
i skwer w Warszawie.

Muzeum 
na rogatkach?

Pamiątką po wielkiej 
działaczce są fundacje. 
Następczynią Fundacja 
Sue Ruder była Sue Ry-
der Care (która pięć lat 
temu podzieliła się na 
część brytyjską i mię-
dzynarodową). W Pol-
sce od szesnastu lat jej 

tradycje kontynuuje Polska Fun-
dacja Sue Ryder, która opiekuje 
się domami Sue Ryder, wspomaga 
rehabilitację młodych osób spara-
liżowanych po wypadkach oraz 
sfinansowała zakup mammobusu 
dla Caritas Diecezji Radomskiej, 
w którym przeprowadza się ba-
dania wykrywające raka piersi. 
Fundacja przeprowadza też au-
kcje charytatywne i wspomaga 
fundację Sue Ryder działającą 
w Malawi.  

Mimo starań, w Wielkiej 
Brytanii nie udało się utrzy-
mać muzeum lady Sue. 
Polska fundacja chce, 
by muzeum powstało 

w Warszawie, gdzie wielu miesz-
kańców pamięta jeszcze chary-
zmatyczną Brytyjkę. 

– Dobrą lokalizacją byłaby 
rogatka na pl. Unii Lubelskiej, 
gdzie dawniej mieściły się kasy 
biletowe. Zależy nam na tym, żeby 
muzeum znalazło się w miejscu 
zabytkowym, a równocześnie 
dostępnym dla osób niepełno-
sprawnych, starszych. Żeby było 
też miejscem spotkań, wystaw, 
odczytów… W sprawie lokalizacji 
będziemy rozmawiać z władzami 
miasta – mówi Joanna Chodor.   

Fundacja chce przedstawić 
historię życia niezwykłej kobie-
ty, ale też zasługi jej i jej męża 
dla stolicy i całej Polski. Pokaże 
też jej dzieła i projekty fundacji 
przez nią powołanych. Oprócz 
pamiątek po lady Sue w muzeum 
znalazłyby się świadectwa osób, 
które ją znały, z nią się spotkały, 
korzystały z jej pomocy. 

– Prosimy wszystkie osoby, 
które chciałyby dać swoje świa-
dectwo o kontakt z naszą funda-
cją. Lady Sue była osobą bardzo 
otwartą, miała łatwość nawią-
zywania kontaktów, dlatego też 
miała wielu przyjaciół na całym 
świecie. Liczymy na ich wspo-
mnienia – mówi Joanna Chodor. 

Fundacja liczy na to, że świa-
dectwa mogą też pomóc w otwar-
ciu procesu beatyfikacyjnego lady 
Sue. Proces  beatyfikacyjny jej 
męża już jest w toku. •

Pamięci Baronowej Warszawy

Joanna Chodor 
pokazuje obraz 
wykonany 
kawałkami 
drewna 
z Australii, 
który kiedyś 
należał do lady 
Sue. Na ścianie 
wisi krucyfiks 
z gabinetu w jej 
brytyjskiej 
posiadłości

Z prawej: 
Lucyna 
Mężyńska 
od 50 lat 
mieszka 
w domu 
wybudowanym 
przez lady 
Ryder 
w Konstancinie
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■ R e K L A M A ■

W uroczystość 
patrona
9 sierpnia o godz. 18.00 w archi-
katedrze św. Jana Chrzciciela, przy 
ul. Świętojańskiej 8, bp Marian 
Duś odprawi Mszę św. pontyfikal-
ną w uroczystość patrona bazyliki 
archikatedralnej. 

Festiwal Nowego 
Miasta
24 sierpnia o godz. 13.30 w koście-
le Świętego Ducha, u ojców pauli-
nów, przy ul. Długiej 3, utwory 
Haydna i Schuberta zagra Kwartet 
„Camerata”. Występ odbędzie się  
w ramach I Letniego Festiwalu 

Nowego Miasta „Muzyka i histo-
ria”, który potrwa do końca sierp-
nia. Wstęp na niedzielne koncerty 
jest bezpłatny. Po koncercie dzie-
je świątyni przedstawi Andrzej 
Kochanowski, warszawski prze-
wodnik i znawca historii stolicy. 
Ostatni już festiwalowy koncert, 
w wykonaniu Nowej Orkiestry 
Kameralnej, odbędzie się  31 
sierpnia o godz. 15.00 w koście-
le Nawiedzenia NMP, przy ul. 
Przyrynek 2. Po koncercie – 
wykład o historii kościoła. 

Młodzi do Ołtarzewa!
„Razem za Jezusem” – pod tym 
hasłem 29 i 30 sierpnia na 

terenie Wyższego Seminarium 
Duchownego w Ołtarzewie odbę-
dzie się spotkanie młodzieży, 
organizowane przez księży pal-
lotynów. Spotkanie rozpocznie 
się w piątek o 11.00 zawiązaniem 
wspólnoty i sceniczną prezen-
tacją. O 14.30 uczestnicy mogą 
wziąć udział w warsztatach tema-
tycznych, m.in. poświęconych 
grom komputerowym, tańcowi, 
dzieleniu się wiarą, wstrzemięź-
liwości przedślubnej. O godz. 
17.00 będzie można posłuchać 
koncertu seminaryjnego zespo-
łu A+I+D+G, a po kolacji i konfe-
rencji koncertu Full Power Spirit. 
Pierwszy dzień Pallotyńskiego 
Spotkania Młodych zakończy się 

nabożeństwem uwielbienia o 21.30. 
W sobotę, po porannej medytacji 
i śniadaniu, o 9.45 będzie można 
posłuchać świadectw osób, które 
chcą podzielić się z innymi wła-
snym doświadczeniem wiary. 
O 11.30 bp Antoni Długosz odpra-
wi dla uczestników Mszę św., po 
której nastąpi rozesłanie. Udział 
w spotkaniu jest bezpłatny. Na 
miejscu organizatorzy zapew-
niają cztery posiłki oraz miejsce 
do spania (będzie możliwość roz-
bicia namiotów albo skorzysta-
nia z pomieszczeń w szkole i na 
plebanii). Trzeba ze sobą zabrać 
karimaty i śpiwory. Zgłoszenia – 
pocztą elektroniczną: spotkanie@
pallotyni.pl. •

Zapraszamy

Książki dla Czytelników

Tajemnice Fatimy

W szystkie drogi, wszystko 
jedno jak pokonywane, 

są dla pielgrzymów okazją do 
spotkania z łaską. Dobry piel-
grzym jednak, zamiast wyru-
szyć w drogę, winien poznać cel 
swej drogi. Z myślą o tych, którzy 
marzą o pielgrzymce do Fatimy, 
Wydawnictwo Księży Marianów 
MIC opublikowało książkę wło-
skiego misjonarza Luciano Nervi 
„Pielgrzymując do Fatimy.” Autor 
przez 16 lat pracował w Afryce, 
w Malawi, a w 2005 r. został bisku-
pem tamtejszej diecezji Mongochi. 
Zmarł zaledwie po 38 dniach od 

przyjęcia sakry biskupiej. 
To on wprowadza nas 
w tajemnice Fatimy.

Książka podzielona 
jest na trzy części: histo-
rię, duchowość i miejsca 
godne zwiedzenia. Ca-
łość uzupełniają teksty 
pieśni i modlitw. Dzięki 
temu książka jest nie 
tylko przewodnikiem 
po miejscach związa-
nych z objawieniami, 
ale przede wszystkim źródłem 
poznania wymiaru duchowego 
wydarzeń sprzed ponad 90 lat i ich 

skutków dla Kościoła i świata. Tych 
indywidualnych i powszechnych. 
Zawiera np.  świadectwo dziennika-
rza, który uczestniczył w ostatnim 
zjawieniu Maryi 13 października 
1917 r. i opublikował następnie re-
portaż z tego dnia. W książce 

znajdziemy również 
szczegółowe omó-
wienie tajemnic 

fatimskich 
„Pielgrzymując 

do Fatimy” to zna-
komita lektura dla 
wszystkich, którzy 

chcą zrozumieć wagę 
orędzi fatimskich 
i wejść na drogę prze-

miany duchowej. Na-
wet jeśli nie będą mogli 

pojechać do Fatimy. Bo 
nie jest najważniejsze odwiedze-
nie miejsca, ale przemiana serca 

i przyjęcie zaproszenia Maryi do 
wejścia na drogę wierności Bogu. 
„Dopóki żyjemy na ziemi, jeste-
śmy pielgrzymami w drodze do 
nieba, pod warunkiem że kroczy-
my wyznaczonym nam przez Boga 
szlakiem” – pisała siostra Łucja. 
 Ks. Marcin Brzeziński

luciano nervi, „pielgrzymując  
do fatimy”, tłum. irena burchacka, 
ss. 176, wydawnictwo księży 
marianów mic, warszawa 2008.

Wielu Polaków wędrowało znowu  
na Jasną Górę. Bardziej wytrwali wybrali się  
do Santiago de Compostela.  
My zapraszamy do Fatimy.

Niespodzianka
wśród czytelników, którzy 
w poniedziałek 25 sierpnia 
wyślą na adres warszawa@
goscniedzielny.pl e-mail 
z hasłem „fatima” i swoimi 
danymi, rozlosujemy trzy 
egzemplarze książki.


