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A kcję „Wielka Bramka” zainaugurowa-
ły rzuty karne, strzelane przez kard. 
Kazimierza Nycza, który oddał trzy 

strzały na bramkę strzeżoną przez Oskara 
Pogorzelca, kapitana piłkarskiej reprezenta-
cji Polski do lat 17. 

To był jednak dopiero początek, bo za chwilę 
na ustawioną przed Świątynią, wielką bramkę 
– najpewniej największą na świecie (20 metrów 
szerokości, 5 m wysokości i  4 m głębokości)  
– strzelały setki chętnych, głównie młodzieży. 
Uczestniczyli oni w próbie ustanowienia rekor-
du świata w strzelaniu goli oraz w konkursach, 
w  których do wygrania były cenne nagrody,  
m. in. bilety na mecze EURO 2012. 

Rodzinne dziękczynienie 

Największa Bramka Świata

Kościół nie może milczeć wobec zagrożeń dla rodziny – mówił kard. Stanisław 
Ryłko podczas Mszy św. z okazji V Święta Dziękczynienia

Czegoś takiego jeszcze nie było. Uczestnicy Spotkania Młodych mieli okazję 
strzelać do niezwykłej, wielkiej bramki

V ŚWięTO dzięKczyNiENia

U roczystość rozpoczęła się 3 czerwca 
o  godz. 8.00 na warszawskim placu 
Piłsudskiego, skąd na 12-kilometro-

wą trasę ruszyła pielgrzymka do Świątyni 
Opatrzności Bożej. Święto dziękczynienia 
przyciągnęło do Wilanowa nie tylko tysiące 
warszawiaków, ale także pielgrzymów z  in-
nych części Polski. Wielu z nich przyszło tu ze 
swoimi dziećmi i wnukami. Nic w tym dziw-
nego, bo hasło tegorocznego święta brzmia-
ło: „dziękujemy za dar życia i rodzinę”. 

Po Mszy św. teren wokół Świątyni Opatrz-
ności Bożej zamienił się w  miasteczko dla 

dzieci. To z  myślą o  nich zaśpiewała m. in. 
Majka Jeżowska oraz Joszko Broda. Punktu-
alnie o 15.00 do nieba poszybowały błękitne 
balony wdzięczności. 

Przyszłoroczne  
VI Święto Dziękczynienia 
będzie obchodzone  
wraz z 75. rocznicą  
kanonizacji Andrzeja 
Boboli, patrona Polski.
† Kazimierz Kardynał Nycz  
Arcybiskup Metropolita 
Warszawski
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Czarna Monstrancja górników
Podczas tegorocznego Święta Dziękczynienia szczególnie wyróżnieni czuli 
się górnicy. W zwartej, około tysiącosobowej grupie, reprezentującej głównie 
śląskie kopalnie, szli w pielgrzymce do Świątyni Opatrzności Bożej

P rzyjechało ich blisko tysiąc, w strojach 
galowych, z górniczymi sztandarami. 
Około dziewięćdziesiąt górniczych 

pocztów sztandarowych stało przy scenie, na 
której usytuowany był ołtarz w czasie dzięk-
czynnej Mszy św. – Sami przywieźliśmy kil-
kanaście sztandarów, kopalnianych i związ-
kowych – mówi Stanisław Kiermes, były 
przewodniczący Solidarności, dziś emeryto-
wany górnik z kopalni Halemba. Górnicy nie 
przybyli z pustymi rękami. Przywieźli słynną 
czarną Monstrancję, przechowywaną na co 
dzień w  kościele Matki Bożej Różańcowej 
w Rudzie Śląskiej. W Święto dziękczynienia 
stanęła ona przy relikwiach Papieża Polaka. 

Monstrancja powstała przy  okazji trzeciej 
pielgrzymki Papieża do Ojczyzny, jako dar 
dziękczynny dla Ojca Świętego za to, co zro-
bił dla Polski i Solidarności – mówi Stanisław 

Kiermes. Prawie czterokilogramowa Mon-
strancja prawdopodobnie jest jedyną na świe-
cie, wykonaną z węgla. Była darem górników 
dla Jana Pawła ii, który nigdy Papieżowi nie 
został wręczony. Ma dziś szczególne znaczenie 
dla mieszkańców Rudy Śląskiej i  jest jednym 
z ważnych papieskich symboli na Śląsku.

„Księżna” - a chodziła boso, bo przez skrom-
ność i pokorę nie chciała się odróżniać od 
ludu. Irytowała tym męża, który zwrócił 
się do spowiednika św. Jadwigi, by ten 
wpłynął na księżną. Legenda mówi, że 
posłuszna Jadwiga przyjęła podarowane 
przez spowiednika buty z zaleceniem, by 
zawsze nosiła je przy sobie, ale... nosiła 
je potem przywieszone na sznurku!
Jadwiga urodziła się w Bawarii w XII w. 
Jako dwunastoletnia dziewczynka zo-
stała żoną księcia śląskiego Henryka Bro-
datego. Nauczyła się polskiego i zachowy-
wała polskie obyczaje. Henryk i Jadwiga 
stanowili wzorowe małżeństwo. Oboje 

byli bardzo religijni, pobożni. Jadwiga jako 
fundatorka kościołów i klasztorów, w tym 
sióstr cystersek w Trzebnicy, prowadziła też 
wiele dzieł dobroczynnych: otaczała opie-
ką biedaków, otwierała szpitale i przytułki.
Zmarła w 1243 roku, jej grób znajduje 
się w kościele w Trzebnicy. Kanonizowana 
w 1267 roku.
Patronka Polski i Śląska. 

*
Św. Jadwiga Śląska znalazła się w cyklu: „Po-
czet polskich świętych”, wydawanego przez 
COB. Wkrótce będą kolejne. Jest to forma 
podziękowania naszym Darczyńcom.

ŚwIęcI PrZeZ wIeKI:

Święta Jadwiga Śląska
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D ach kopuły Świątyni Opatrzności Bożej 
w  Warszawie pokryje miedź wypro-
dukowana przez KGHM. To właśnie 

KGHM Polska Miedź S.a. wziął na siebie koszt 
miedzi potrzebnej na pokrycie dachu Świątyni 
Opatrzności Bożej. Ruszyły już zamówienia na 
blachę miedzianą, a całość wsparcia jakie cen-
trum Opatrzności Bożej otrzyma od Polskiej 
Miedzi, to dwa miliony złotych.

– Miedź jest ważnym symbolem Polski – 
mówi Piotr Gaweł, prezes cOB. KGHM, któ-
ry wydobywa polską miedź, który sprawia, że 
ta miedź rozsławia Polskę, polskich górników, 
polskich inżynierów, polskich hutników, bę-
dzie dzisiaj na szczycie Warszawy. Ta miedź, 
która pokryje kopułę Świątyni Opatrzności 
Bożej będzie również z  wiekiem podlegała 
patynowaniu. Będzie stanowiła wspaniały 
element kolorytu i  estetyki nowoczesnego 
miasteczka Wilanów. dla nas ta pomoc jest 
bardzo ważna. dzięki niej piękna miedziana 
kopuła będzie przypominać o tym, że historia 

łączy się ze współczesnością i dzisiaj najwięk-
sza świątynia w Warszawie, której krzyż jest na 
wysokości 75 metrów będzie mogła błyszczeć 
polską miedzią – dodaje prezes Gaweł. 

PRECYZJA ZEGARMISTRZA 
Miedziana kopuła ma być wykonana z  ze-
garmistrzowską precyzją, a  przed budow-
lańcami stoi trudne i bardzo ważne zadanie. 
– Mamy duże doświadczenie w  realizacji 
obiektów przemysłowych, użyteczności 
publicznej, a  także w  renowacji budynków 
zabytkowych – zapewnia Bogusław Niklas 
z  Korporacji Budowlanej doraco. doraco 
jest bowiem jedną z  największych firm na 
Pomorzu. Budowała zarówno hotele, centra 
wystawiennicze, jak i  porty morskie oraz 
terminal gdańskiego lotniska. 

– Przed położeniem miedzianej blachy 
musimy wstawić wszystkie przeszklenia – 
tłumaczy Kazimierz chmielnicki, inspektor 
nadzoru budowy. W  sumie zamówiono aż 
32 okna oraz ogromny świetlik, przez który 
będzie widoczny krzyż na szczycie Świątyni. 

UZAlEżnIEnI od PoGodY 
W pierwszej kolejności stawiane są metalowe 
rusztowania wokół kopuły. dzięki nim bu-
dowlańcy będą mieli swobodny i bezpieczny 
dostęp do zaokrąglonej, betonowej ściany. 
– To bardzo ważne, bo na wysokości 50-60 
metrów jest kilkukrotnie silniejszy wiatr niż 
na ziemi – podkreśla chmielnicki. Metalowa 
konstrukcja zostanie dodatkowo osłonięta 
specjalnym płótnem, które częściowo będzie 
osłaniać robotników przed złymi warunkami 
atmosferycznymi. Jednak nie uchroni ich od 
silnego upału, mrozu czy deszczu. – Niestety 

Jak powstaje miedziana kopuła 
Ponad 3000 metrów kwadratowych miedzianej blachy zostanie wykorzystanych  
do pokrycia kopuły 

BUdOWa WażNa dla POlSKi

Oprócz prac na kopule i dachu Muzeum, w ostatnich 
miesiącach wiele udało się również zrealizować 
w Panteonie Wielkich Polaków. Surowe, betonowe wnętrze 
zyskało trochę domowego klimatu, bo zostało pokryte 
wykładziną. Oprócz tego pielgrzymi mogą usiąść w nowych 
i wygodnych ławkach, które są dopasowane do wystroju 
dolnego kościoła. – Jest cieplej i przytulniej. Znacznie 
korzystniejsza jest również akustyka sakralnej przestrzeni 
– tłumaczy ks. dr Paweł Gwiazda, proboszcz parafii oraz 
wiceprezes Centrum Opatrzności Bożej. 
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I Ty możesz wesprzeć to Wielkie Dzieło
Już dziś możesz ofiarować darowiznę na wspólne dzieło wznoszone ku chwale Opatrzności Bożej. Wystarczy, że dokonasz wpłaty na  

podany niżej numer rachunku bankowego na najbliższej poczcie lub w oddziale każdego banku. Nawet najmniejsza ofiara jest wielka.

Bank PEKAO S. A. nr konta: 47 1240 6218 1111 0010 1762 7073

postęp prac będzie w dużej mierze uzależnio-
ny od pogody. Jeżeli jest bardzo silne słońce, 
miedziana blacha parzy w dłonie, jeżeli jest 
mróz, sztywnieją palce. Gdy zaś pada deszcz, 
może się zniszczyć wełna mineralna – tłuma-
czy chmielnicki. W każdym z tych przypad-
ków prace będą więc spowolnione. 

zanim kopuła zostanie pokryta mie-
dzianą blachą, jej betonowa powierzchnia 
zostanie zaimpregnowana specjalnym pre-
paratem, który zabezpieczy ją przed chło-
nięciem wody. Następny etap to wykonanie 
drewnianych podkonstrukcji, do których 
przymocowana zostanie izolacja termiczna 
(wełna mineralna), a później specjalnie wy-
profilowana blacha. 

Na platformie wewnątrz kopuły powstanie 
więc mała fabryka, w której z kilkudziesięcio-
metrowych rolek blachy będą produkowane 
gotowe elementy poszycia kopuły. W ten spo-
sób ma powstać aż 3200 metrów kwadrato-
wych miedzianego dachu, który ma wytrzy-
mać kilkadziesiąt lat. 

dACh nA MUZEUM 
Równolegle z pracami wykoń-
czeniowymi na kopule 
uszczelniany jest 
również 

dach nad pomieszczeniami Muzeum Jana 
Pawła ii i Prymasa Wyszyńskiego. Tych prac, 
ani ich efektów, nie zobaczymy, stojąc bezpo-
średnio przed Świątynią. dach na pierścieniu 
okalającym budynek centrum Opatrzności 
jest bowiem niemal całkowicie płaski. – Tu za-
stosujemy warstwy bitumiczne, które zostaną 
przykryte kamykami, między którymi woda 
deszczowa będzie odprowadzana do specjal-
nych spustów – tłumaczy chmielnicki. 

cały proces technologiczny budowy kopu-
ły pokazuje, że dokończenie kopuły Świątyni 
Opatrzności Bożej jest nie tylko bardzo skom-
plikowanym ale również bardzo kosztownym 
etapem inwestycji. Aby go zrealizować potrze-
bujemy blisko 10 mln zł. Mamy nadzieję, że 
wspólnymi siłami uda nam się zgromadzić nie-
zbędne środki finansowe. dlatego każde, choć-
by najmniejsze, wsparcie jest bardzo cenne!
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MiEJScE W alEi daRczyńcóW

W   czerwcu zakończył się pierwszy 
etap budowy alei darczyńców. 
W  specjalnie zaprojektowanej 

przestrzeni, która otacza Panteon Wielkich 
Polaków pojawiły się pierwsze upamiętnia-
jące tablice z nazwiskami darczyńców, które 
obrazują ich wkład w  powstawanie dzięk-
czynnego Wotum Narodu.

aleja darczyńców ma wymiar specjalny, co 
staramy się podkreślić na każdym etapie prac 
nad jej formą i  wystrojem – ma być przede 
wszystkim świadectwem zaangażowania się 
wielu ludzi w realizację zobowiązania naszych 
przodków, którzy w  1791 roku, postanowie-
niem Sejmu Wielkiego, w podzięce za odzy-
skaną wolność, zdecydowali o wybudowaniu 
Świątyni poświęconej Opatrzności Bożej. 

z drugiej strony ma to być również świadec-
two naszej wdzięczności dla tych ludzi, bez 
których pomocy dzieło Wotum Narodowego 
nie mogłoby powstać. 

W  przeddzień Święta dziękczynienia 
zaprosiliśmy młodzież i  dzieci do 
udziału w  sportowej zabawie po-

łączonej z próbą ustanowienia rekordu świata 
w  strzelaniu goli do największej bramki, jaka 
kiedykolwiek powstała. impreza o  nazwie 
„Wielka Bramka – pomóż naszej reprezentacji 
strzelić gola” nawiązywała do zbliżających się 
w czerwcu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
EURO 2012 i zgromadziła na Polach Wilanow-
skich wielu młodych fanów tego sportu i kibi-
ców naszej narodowej drużyny.

dzięki wsparciu Orange Polska – Główne-
go Sponsora „Wielkiej Bramki” – uczestnicy 
tego wydarzenia mogli wygrać cenne nagro-
dy: m.in. bilety na mecze Euro 2012 i na mecz 
towarzyski Polska – andora, piłki i  koszulki 

z autografami piłkarzy oraz wiele innych. War-
to było brać udział w konkursach nie tylko dla-
tego, aby wygrać coś atrakcyjnego, ale również 
dlatego, że cały dochód z wysyłanych tego dnia 
SMS-ów, umożliwiających udział w tej sporto-
wej zabawie, przeznaczony był na finansowanie 
pokrycia kopuły Świątyni Opatrzności Bożej.

Orange Polska jest liderem na polskim ryn-
ku telefonii komórkowej, stacjonarnej, inter-
netu oraz transmisji danych – jest to również 
największa grupa telekomunikacyjna w Euro-
pie centralnej.

Jesteśmy dumni, że Orange, będąc Głów-
nym Sponsorem Reprezentacji Polski oraz Ofi-
cjalnym Partnerem UEFa EURO 2012, wsparł 
również nasz projekt i  zechciał zostać jego 
Sponsorem Głównym. dziękujemy!

Dla przyszłych pokoleń

Orange Polska – Głównym Sponsorem  
Wielkiej Bramki

Już ponad sto tabliczek upamiętniających osoby wspierające budowę Świątyni Opatrz-
ności Bożej znalazło się w Alei Darczyńców
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Fundacja PKO BP Banku Polskiego

Skarbnica Narodowa wspiera Wotum Narodu

T egoroczne obchody Święta dziękczy-
nienia obfitowały w  liczne atrakcje, 
zarówno o  charakterze kulturalnym, 

jak i edukacyjnym i sportowym. 
Mogły one zostać zrealizowane m. in. 

dzięki wsparciu udzielonemu centrum 
Opatrzności Bożej przez Fundację Banku 
PKO Bank Polski. Jesteśmy wdzięczni Fun-
dacji Banku PKO Bank Polski za współpracę 
i za to, że po raz kolejny pomaga przy organi-
zacji naszego Święta. Święto dziękczynienia 

weszło już na stałe do kalendarza ciekawych 
imprez o  charakterze rodzinnym w  naszej 
stolicy, a liczne atrakcje dla dzieci i młodzie-
ży gromadzą co roku na Polach Wilanow-
skich tysiące osób.

PKO Bank Polski jest największym 
i  jednym z  najstarszych banków w  Polsce. 
W  ostatnich latach umocnił pozycję krajo-
wego lidera, a jednocześnie stał się najwięk-
szym pod względem aktywów bankiem Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej.

J ednym z  partnerów centrum Opatrz-
ności Bożej współpracującym przy or-
ganizacji obchodów Święta dziękczy-

nienia jest Skarbnica Narodowa. centrum 
Opatrzności Bożej - Wotum Narodu bardzo 
ceni sobie wsparcie Skarbnicy Narodowej 
– niezawodnego i  sprawdzonego partnera – 
przy tym, tak ważnym projekcie.

Skarbnica Narodowa Sp. z  o. o. jest nie 
tylko jednym z  wiodących dystrybutorów 

kolekcji monet okolicznościowych i  medali 
w  Polsce, ale również dystrybutorem pro-
duktów tak znanych mennic i emitentów jak: 
Brytyjska Mennica Królewska, Kanadyjska 
Mennica Królewska czy ludowy Bank chin. 
Firma należy do europejskiej grupy Samler-
huset Group BV z  siedzibą główną w  am-
sterdamie. Jest również współwłaścicielem 
mennic państwowych w Finlandii, Norwegii 
oraz Szwecji.

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość wszystko rozwiązała – 
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

A, że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu, 
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w takiej ciszy ukryty ja-liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.
Karol Wojtyła, fragment wiersza „Pieśń o Bogu ukrytym”, Wybrzeża pełne ciszy

www.filatelistyka.poczta-polska.pl
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Drogi Czytelniku!
Centrum Opatrzności Bożej powstaje dzięki ofiarności wielu ludzi dobrej woli. Ale budowa Narodowego 
Wotum to również codzienna pomoc naszych drogich Wolontariuszy. Centrum Opatrzności Bożej można 
wspierać na wiele sposób. Ofiarność przejawia się w różnych formach. Ofiarować można darowiznę lub czas. 
To właśnie dzięki wolontariuszom wiele projektów udało się szczęśliwie zrealizować. Nieoceniona pomoc przy 
nowych działaniach nadaje im jeszcze większy sens. Pomoc zależy wyłącznie od Twojej wyobraźni, pragnień 
i marzeń, ale także determinacji w ich realizacji. Zapraszamy do aktywnej współpracy przy wypełnianiu 
narodowego zobowiązania! Dołącz do grona naszych Wolontariuszy!

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zostać wolontariuszem Centrum Opatrzności Bożej należy napisać
e-maila na adres: a.michalowska@centrumopatrznosci.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: 
606 479 855 od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00.  
Ponadto na internetowych stronach COB znajduje się też 
formularz zgłoszeniowy oraz porozumienie wolontariackie.

www.centrumopatrznosci.pl
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Zapewniamy: 
-  rodzinną atmosferę i otwarty  

do współpracy zespół
- możliwość poznania nowych ludzi 

- udział w ciekawych projektach 
- możliwość nauki obsługi komputera 
-  możliwość dzielenia się swoją wiedzą  

i doświadczeniem

Potrzebujemy właśnie Ciebie! Dołącz do nas!


