
KRAKOWSKI
9 stycznia 2005 ■ nr 2/571

BOGDAN
GANCARZ

redaktor wydania

Niektórzy z naszych Czytel-
ników pytajà, dlaczego

nie ograniczamy si´ do publi-
kowania na naszych ∏amach
wy∏àcznie tekstów dotyczà-
cych spraw religijnych? Katoli-
cyzm nie jest jednak religià
prywatnà. Manifestuje si´ tak-
˝e w rozmaitych sferach ˝ycia
publicznego: polityce, gospo-
darce, kulturze, sporcie. Pisze-
my wi´c i o tym. Teraz poÊwi´-
ciliÊmy wi´cej uwagi sportowi,
bo przecie˝ „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. ■
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O jciec Âwi´ty przekaza∏ cenny zega-
rek na aukcj´ charytatywnà na

rzecz Szko∏y Êw. Tereski w Rabce, prowa-
dzonej przez siostry franciszkanki. Au-
kcja odb´dzie si´ w maju br. 
Przed rokiem zwróci∏em si´ do Papie˝a
z proÊbà o przekazanie zegarka na aukcj´
charytatywnà. Kilka tygodni póêniej zo-
sta∏em zaproszony do krakowskiej kurii,
gdzie Ksiàdz Kardyna∏ przekaza∏ mi ten
zegarek – opowiada pomys∏odawca aukcji
Wojciech Strojny, krakowski zegarmistrz.
Zegarek zosta∏ wykonany w szwajcar-
skiej manufakturze jedynie w kilkuset
egzemplarzach na zlecenie Zakonu Mal-

taƒskiego, jako dar
z okazji 80. urodzin
Ojca Âwi´tego. Nie
ma wskazówek, ale
per∏´, która wskazuje
tylko godziny. OZI

PAPIESKI ZEGAREK W KRAKOWIE
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Na cyferblacie

jest z∏oty medal

Roku

Jubileuszowego

z podobiznà

Jana Paw∏a II

ZA TYDZIE¡

■ NA TROPIE SIOSTRY CECYLII. Kim by-
∏a zakonnica ze zdj´cia? Wyniki
rodzinnego Êledztwa. 

■ JAK DUSZPASTERZUJÑ SALEZJANIE?
W cyklu „Panorama Parafii”
przedstawiamy parafi´ Matki
Bo˝ej Wspomo˝enia Wiernych
w Skawie.

W Muzeum Etnograficznym

Religijne êród∏a sztuki ludowej
Po kilku latach przerwy,

w krakowskim Muzeum

Etnograficznym przy pl. Wolnica,

otwarto ekspozycj´ sta∏à,

prezentujàcà polskà sztuk´ ludowà.

„Sztuka ta, wyros∏a g∏ównie
na gruncie pobo˝noÊci ludowej,
pe∏ni∏a przede wszystkim funk-
cje kultowe. Adresowana do war-
stwy ch∏opskiej, pe∏ni∏a przede
wszystkim funkcje kultowe” –
twierdzà autorzy wystawy: Gra-
˝yna Mosio, Beata Skoczeƒ-Mar-
chewka i Grzegorz Graff. 

Lwià cz´Êç ekspozycji zajmujà
przedstawienia religijne: Êwi´te
obrazy, drzeworyty, rzeêby, ka-
pliczki (m.in. siedemnastowiecz-
na kapliczka s∏upowa z Anielowa). 

Nie ograniczono si´ jednak
do bez∏adnego zestawienia. Bar-
dzo ciekawie przedstawiono np.
w jaki sposób „Êwi´te wizerun-
ki” trafia∏y pod wiejskie strzechy.
Kupowano je na odpustach,
w trakcie pielgrzymek, niekiedy
tak˝e od w´drownych handlarzy.
Wizerunki z sanktuariów (produ-
kowane zresztà niekiedy za gra-

nicà) przyczynia∏y si´
nie tylko do wzmocnie-
nia ˝ycia religijnego lu-
du, ale oddzia∏ywa∏y
tak˝e na wyobraêni´ ar-
tystów ludowych, któ-
rzy odwzorowywali je potem
w swoich dzie∏ach. 

Jednà z sal poÊwi´cono
przedstawieniu 25 sylwetek naj-
wybitniejszych twórców ludo-
wych ostatniego 70-lecia, m.in.
J´drzeja Wawry, Józefa Janosa,

Nikifora i Eweliny P´k-
sowej. 

Eksponaty krakow-
skiej wystawy mogà in-
spirowaç tak˝e wspó∏-
czesnych twórców. Szka-

radne nagrobki wspó∏czesne mo-
g∏yby byç zast´powane np. ka-
miennymi krzy˝ami nagrobnymi
wzorowanymi na pokazywanych
w Muzeum Etnograficznych pi´k-
nych wyrobach tego typu z Brusna. 

BG

Wyobraênià

polskich

twórców ludowych

zaw∏adn´∏y

Êwi´te postacie
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Grzegorz Turnau i Dorota MiÊkiewicz zaÊpiewali kol´d´ „Gdy Êliczna Panna”
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KONCERT DOBROCZYNNY.
W Filharmonii Krakowskiej odby∏
si´ koncert dobroczynny „ArtyÊci
u ˝∏óbka”. Grzegorz Turnau, Kata-
rzyna Groniec, Stanis∏aw Sojka,
Dorota MiÊkiewicz i Beata Lerach
Êpiewali kol´dy i pastora∏ki w aran-
˝acji jazzowej. Towarzyszy∏ im

kwartet Wojciecha Majewskiego,
na saksofonie gra∏ Tomasz Szukal-
ski. Dochód z koncertu zostanie
przeznaczony na pomoc dzieciom
chorym na nowotwory. W ubie-
g∏ych latach w koncertach z tego
cyklu wyst´powali m.in. Marek
Grechuta i Wojciech M∏ynarski.

ArtyÊci u ˝∏óbka

Okradziono szopk´
KRAKÓW. Z szopki bo˝onarodze-
niowej w koÊciele Franciszkanów
Reformatów skradziono zabytko-

we figurki pastuszków. Drewniane
polichromowane figury pochodzi∏y
z prze∏omu XVIII i XIX w.

Apteki po staremu
KRAKÓW. Prezydent miasta za-
twierdzi∏ przysz∏oroczny rozk∏ad
godzin pracy aptek oraz wykaz
aptek ogólnodost´pnych, pracu-
jàcych w systemie ciàg∏ym ca∏o-
dobowym.

Podobnie jak w ub. roku ap-
teki pracujàce w systemie jed-
nozmianowym czynne b´dà
w dni robocze od godz. 9.00 do
16.00, a apteki pracujàce w sys-
temie dwuzmianowym – od
8.00 do 20.00. W soboty apteki
jednozmianowe pracowaç b´dà
w co drugà sobot´ od godziny
8.00 do godz. 14.00, a dwu-
zmianowe w ka˝dà sobot´,
w tych samych godzinach.
W dniach zwyczajowo przed-
Êwiàtecznych (takich jak Wigi-
lia, Sylwester, Wielka Sobota)
wszystkie apteki czynne b´dà
od godziny 8.00 do 14.00.

Na terenie miasta Krakowa
od 1 stycznia 2005 roku ca∏odo-
bowe dy˝ury w systemie cià-
g∏ym zapewniajà apteki: Apteka
Prywatna, ul. Krowoderska 31,
tel. 430-00-35, Apteka Prywat-
na, ul. Galla 26, tel. 636-73-65,
Apteka CEFARM, ul. Kalwaryjska
94 – Mateczny, tel. 656-18-50,
Apteka GALEN CH TESCO, ul.
Kapelanka 56, tel. 296-42-39,
(we wszystkie dni, w które czyn-
ne jest CH TESCO), Apteka CE-
FARM, os. Centrum A, bl. 3, tel.
644-17-36.

Po trz´sieniu ziemi
APEL O POMOC. Ks. kardyna∏
Franciszek Macharski zaapelowa∏
o pomoc ofiarom trz´sienia ziemi
w Azji.

Napisa∏ m.in. „Pe∏ni smutku
po straszliwej katastrofie, odpo-
wiedzmy na apel Ojca Âwi´tego
poprzez modlitw´ naszych serc
i ofiary pieni´˝ne na rzecz po-
szkodowanych. Dziesiàtki tysi´cy
ludzi w Azji straci∏y ˝ycie, jeszcze
wi´cej jest uznanych za zaginio-
nych, a strat materialnych nie da
si´ oszacowaç. 

Caritas Polska, w porozumie-
niu z Caritas diecezjalnymi, ju˝
przekaza∏a 30 tysi´cy dolarów na
pomoc dla ofiar trz´sienia ziemi.
Na miejscu tragedii niezb´dne sà
lekarstwa, jednorazowy sprz´t
medyczny, materia∏y opatrunko-
we, koce, Êpiwory, odzie˝, ˝yw-
noÊç, woda pitna i podstawowe
artyku∏y higieniczne. Ze wzgl´du
na du˝à odleg∏oÊç i koniecznoÊç
szybkiego dzia∏ania, najskutecz-
niejszà pomoc mo˝na zorganizo-
waç, korzystajàc z ofiar pieni´˝-
nych i struktur Caritas w krajach
dotkni´tych kataklizmem.

Ofiary na pomoc poszkodo-
wanym w trz´sieniu ziemi mo˝na
tak˝e wp∏acaç na konto:

Caritas Archidiecezji Krakow-
skiej, Bank Spó∏dzielczy Rzemio-
s∏a Kraków, nr 58 85890006 0000
0011 1197 0001, z dopiskiem:
„trz´sienie ziemi w Azji”

Koncert kol´d
U JEZUITÓW. 14 stycznia
o godz. 20 w bazylice ojców jezu-
itów w Krakowie (ul. Kopernika
26) odb´dzie si´ koncert kol´d
w wykonaniu zespo∏u „Krywaƒ”,
chóru Zespo∏u PieÊni i Taƒca AGH
„Krakus”, Akademickiego Chóru
„Ignatianum”. Wst´p wolny. Pod-
czas koncertu studenci „Ignatia-
num” przeprowadzà kwest´ na
potrzeby uczelni.

Pami´ci 
Ma∏kowskich
KRAKÓW. 14 stycznia o godz.
18. ks. kard. Stanis∏aw Nagy SCJ
odprawi w Kolegiacie Akademic-
kiej Êw. Anny Msz´ Êw. za dusz´
Olgi i Andrzeja Ma∏kowskich, za-
∏o˝ycieli harcerstwa polskiego.
Odprawianie Mszy za Ma∏kow-
skich zapoczàtkowa∏ w 1968 r. ks.
kard. Karol Wojty∏a.

Baƒki do Iraku

MSZANA DOLNA w 2500 pacz-
kach, wys∏anych przez MON do
˝o∏nierzy polskich w Iraku, znalaz∏y
si´ baƒki choinkowe wyproduko-
wane przez rodzinnà firm´ Anny
i Adama Pabisków z Mszany Dol-
nej. Na baƒkach znajduje si´ m.in.
polski orze∏ w koronie.
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Z∏odziej zubo˝y∏ t´ pi´knà szopk´ o dwie figurki
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Tu b´dà kol´dowali
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U Malików

Szopka 
zwierzyniecka
Z nana krakowska rodzina ar-

tystyczna Malików ze Zwie-
rzyƒca wróci∏a do swej rodzinnej
tradycji przedstawieƒ jase∏ko-
wych. Malikowie od czterech po-
koleƒ chodzili z szopkà krakow-
skà, przedstawiajàc spektakl
oparty na „Betlejem polskim” Ry-
dla. Chodzili nie tylko po zwy-
k∏ych, ubogich zwierzynieckich
domkach. Zapraszano ich z szop-
kà, podobnie jak znanà rodzin´
Ezenekierów, tak˝e do domów
inteligencji. Teraz scenerià jest
szopka wykonana przez Rozali´
Malik, prawnuczk´ Walentego
Malika, który zapoczàtkowa∏
szopkarskà tradycj´. „Aktorami”
szopki sà tradycyjne jase∏kowe
figurki: Trzej Królowie, król He-
rod, krakowiacy, górale, ˚ydzi,
wyrzeêbieni przez Ann´ Maliko-
wà. Przedstawienie jest okazjà
do wys∏uchania nie tylko po-
wszechnie znanych, lecz tak˝e
tych zapomnianych kol´d i pa-
stora∏ek.

Szopka b´dzie grana w ka˝-
dà niedziel´ stycznia o godz. 13
i 16 w kawiarni Café Szafe przy
ul. Felicjanek 10. W razie po-
trzeby przedstawienie mo˝e si´
tak˝e odbyç w innym miejscu
(kontakt: Rozalia i Anna Malik,
tel. 12/292-05-33). ■

Chodzenie z szopkà jest elementem

krakowskiej tradycji

Przeglàd grup kol´dniczych

W´drujà od doma do doma

„Serce nom tak ∏okropie bije, nogi

jakosik tak some goniom i ràczka sie

trz´sie, to jakosik trudno

o przygrywk´. Choç chybo

najtrudniejszà rol´, to mo do zagrania

Âmierç. Edy ona mo na sumieniu

Heroda i fsycik innych” –

rozpoczynajà m∏odzi górale swoje

opowieÊci o kulisach Êwiàtecznego

kol´dowania „od doma do doma, od

gaêdziny do gazdy, tom i nazad”.

Takich i innych barwnych opo-
wieÊci mo˝na by∏o pos∏uchaç pod-
czas II Przeglàdu Podhalaƒskich
Grup Kol´dniczych, który niedaw-
no odby∏ si´ w Domu Ludowym
w KoÊcielisku k. Zakopanego. 

W sali widowiskowej Domu Lu-
dowego zaprezentowa∏o si´ kilka
zespo∏ów regionalnych z ca∏ego
Podhala. Grupy przedstawia∏y zwy-
kle wybrane sceny bo˝onarodze-
niowych jase∏ek. Na scenicznych
deskach pe∏no by∏o przedmiotów
znanych przede wszystkim kulturze
podhalaƒskiej. Wystarczy wspo-
mnieç stroje góralskie, góralskie
kobzy, smreki z tatrzaƒskich lasów. 

Najwi´kszà burz´ oklasków ze-
bra∏ zespó∏ „Mali Dzianiszanie”
z Dzianisza k. Zakopanego. M∏odzi
górale z nale˝ytym sobie wdzi´-

kiem w gwarze góralskiej
przedstawiali histori´ na-
rodzenia „Ma∏ego Jezu-
sicka”. Historycznym po-
staciom towarzyszyli ak-
torzy, przedstawiajàcy górali ze
Skalnego Podtatrza. „Stawiamy ko-
∏o Ciebie, Ma∏y Jezusicku, nasego
bac´ i jego ∏owczarka podhalaƒ-
skiego, aby strzegli Ci´ przed ∏o-
trami” – mówili m∏odzi górale. 

Grupa do wyst´pu w KoÊcieli-
sku przygotowywa∏a si´ przez
miesiàc. „W tym czasie ca by∏o
przyryktowaç stroje, nauczyç si´
godki, co by jakosik wypoÊç przed
ludziskami” – mówià zgodnie
cz∏onkowie zespo∏u „Mali Dziani-
szanie”. M∏odzi górale wskazujà
na ogromny stres przed wyst´-
pem. – „Serce nom tak ∏okropie bi-
je, nogi jakosik tak some goniom”.

M∏odzi górale opowiadali licz-
nie zgromadzonej publicznoÊci Do-
mu Ludowego o szczegó∏ach trady-
cyjnego kol´dowania w okresie
Êwiàtecznym. „Chodzimy se od do-
ma do doma, od gaêdziny do gazdy,
tom i nazad. PoÊpiewomy troszecz-
k´, a i jakiego grosza sie chwyci,
ciostek sie zje” – przyznajà mali
gazdowie. PodkreÊlajà, ˝e kiedy
w domu sà ma∏e dzieci, „to diabo∏y
tak nie strasom, co by si´ dzieciaki
nie zl´ka∏y. Nie do˝eromy tylo jak
u starsych”. Górale twierdzà, ˝e ko-
l´dujà z wielkà przyjemnoÊcià. 

– „Raz do roku casi co wy-
myÊliç, a nie ino siedzieç
w doma i gapiç sie w kom-
puter cy telewizor”.

Zespó∏ „Mali Mi´tu-
sianie” powsta∏ w 1995 r. Jolanta
Siuta i Danuta Body, opiekunki ze-
spo∏u, podkreÊlajà, „˝e prowadze-
nie zespo∏u góralskiego ma na ce-
lu przede wszystkim piel´gnowa-
nie tradycji góralskiej, która obja-
wia si´ szczególnie w gwarze. To
za nià idzie literatura, taniec, mu-
zyka”. 60-osobowy zespó∏ z Dzia-
nisza k. Zakopanego ma na swoim
koncie wiele wyró˝nieƒ i nagród.
W niedawnym „Przeglàdzie M∏o-
dych Taneczników” w Bia∏ym Du-
najcu k. Nowego Targu zespó∏
zdoby∏ g∏ównà nagrod´ w katego-
rii taniec zbójnicki. Z kolei w fe-
stiwalu „Na duchowà nut´”
w Czarnym Dunajcu k. Nowego
Targu ˝eƒska cz´Êç zespo∏u otrzy-
ma∏a specjalne wyró˝nienie za
wysoki poziom artystyczny. 

Zdaniem oceniajàcych wyst´-
py zespo∏ów bioràcych udzia∏
w przeglàdzie, „cieszy fakt, i˝ tak
pi´knie m∏odzi górale prezentujà
spuÊcizn´ naszych ojców, która
wyra˝a si´ przede wszystkim
w tradycji góralskiego kol´dowa-
nia” – mówi Ma∏gorzata Karpiel,
dyrektor Domu Ludowego w Ko-
Êcielisku. 

JAN G¸ÑBI¡SKI
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„Chodzimy se od

doma do doma” –

opowiadali m∏odzi

góralscy kol´dnicy
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Decyzja o uwolnieniu

czynszów w kamienicach

prywatnych zapad∏a ju˝ 

10 lat temu, w imi´

respektowania Êwi´tego

prawa w∏asnoÊci.

tekst PIOTR LEGUTKO

Teraz w∏aÊnie wchodzi w ˝y-
cie i okazuje si´, ˝e minione
10 lat zupe∏nie zmarnowa-
no. Z decyzji podj´tej przez

parlament nikt bowiem w Krakowie
nie jest zadowolony, co gorsza,
wszyscy majà k∏opot z interpretacjà
ustawy, która ani nie chroni lokato-

rów, ani nie przywraca pe∏ni praw
w∏aÊcicielom kamienic.

Bubel dekady

Wyglàda na to, ˝e politycy, za-
równo w parlamencie, jak i w radzie
miasta, do koƒca nie wierzyli w
uwolnienie czynszów. Panowa∏o
przekonanie, ˝e tak niepopularnej,
a wi´c kosztownej politycznie decy-
zji nie podejmie schy∏kowy Sejm
opanowany przez postkomunistów.
Jak si´ okaza∏o, by∏o to przekona-
nie... w pe∏ni uzasadnione. Pos∏owie
wcale nie chcieli czyn-
szów uwalniaç, tyle ˝e tak
manipulowali paragrafa-
mi, by st´piç ostrze usta-
wy, ˝e w koƒcu sami si´
w tym pogubili. I wysz∏o,
˝e w jednych kamienicach
czynsz mo˝na podnieÊç
o 10 proc., a w innych na-
wet o 1000. ˚e jednych

lokatorów mo˝na eksmitowaç, na-
wet jeÊli p∏acà, a innych nie, nawet
jeÊli nie p∏acà. Z jednej strony dano
wolnà r´k´ w∏aÊcicielom w ustalaniu
czynszu (ale tylko jeÊli by∏ on dotàd
ni˝szy ni˝ 6,36 z∏ za m2), z drugiej
zaznaczono, ˝e z tej wolnoÊci mo˝-
na skorzystaç tylko raz. Nast´pne
podwy˝ki nie mogà bowiem prze-
kroczyç 10 proc. Efekt takiego dic-
tum by∏ ∏atwy do przewidzenia: na-
wet w∏aÊciciele, którzy nie planowa-
li drakoƒskich podwy˝ek, przyj´li
zasad´: jak nie teraz, to kiedy?

Kamienicznik zdany 

na siebie

Kraków jest miastem
szczególnym, tak˝e jeÊli
chodzi o stan prawny nie-
ruchomoÊci. W porówna-
niu z innymi miastami
jest tu najwi´cej kamie-
nic prywatnych. Mieszka-

Nikt tak naprawd´ nie wie, o ile w

Cisza prze

Koszty utrzymania

i remontów

kamienic ros∏y,

„substancja”

zamienia∏a si´

w ruin´, za to

wp∏ywy

pozostawa∏y na

poziomie

symbolicznym
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Sonda

CZYNSZOWE 

ZA I RZECIW

JAN DERESZOWSKI ZRZESZENIE

W¸AÂCICIELI NIERUCHOMOÂCI

Przyj´te przez
Sejm rozwiàzania
zupe∏nie nas zasko-
czy∏y. Co gorsza,
przez swojà g∏upo-
t´ wr´cz wymusza-

jà wprowadzenie w∏aÊnie teraz
wysokich podwy˝ek czynszów.
To uderzy oczywiÊcie w lokato-
rów, ale z drugiej strony zburzy
polityk´ czynszowà, prowadzo-
nà dotàd przez w∏aÊcicieli nie-
ruchomoÊci. Znamy si´ nawza-
jem, wiemy, na ile ludzi staç, po
ca∏kowitym urynkowieniu czyn-
szów na pewno byÊmy si´ doga-
dali. 
Tak˝e w∏adze Krakowa przez
ostatnie lata wszystko robi∏y, by
czynsz by∏ jak najni˝szy, co do-
prowadzi∏o kamienice do takie-
go stanu, w jakim si´ obecnie
znajdujà. Nie zrobiono nato-
miast nic, by pozyskiwaç miesz-
kania dla lokatorów z kwaterun-
ku, choçby przez zawieranie
kontraktów z w∏aÊcicielami
spó∏dzielni mieszkaniowych. 

WOJCIECH KOZDRONKIEWICZ

STOWARZYSZENIE

„LOKATORZY W OBRONIE PRAWA”
Nowa sytuacja mo-
˝e zaowocowaç
drastycznymi pod-
wy˝kami czynszów
– co ju˝ si´ dzieje –
i lawinà pozwów

do sàdu, z powodu ich niep∏a-
cenia. Odpowiedzialnych za
ten stan rzeczy jest wielu. Paƒ-
stwo, bo jego pomoc jest fikcjà,
jej skala to w praktyce z∏otów-
ka dla ka˝dej polskiej gminy.
Z kolei gminy zmarnowa∏y
ostatnie lata i nie sà przygoto-
wane na udzielenie pomocy lo-
katorom. Tak jest tak˝e w Kra-
kowie. 
Termin ca∏kowitego uwolnienia
czynszów powinien byç przesu-
ni´ty. Tego czasu w Krakowie
potrzeba na aktywniejszà poli-
tyk´ gminy, która powinna bu-
dowaç i pozyskiwaç mieszkania
czynszowe, nie tylko lokale so-
cjalne. 
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nia w nich – na mocy tzw. kwate-
runku – zajmuje kilkanaÊcie tysi´cy
lokatorów. W∏aÊciciele od pó∏ wie-
ku nie mieli ani mo˝liwoÊci dyspo-
nowania swoimi lokalami, ani pra-
wa naliczania wolnorynkowego
czynszu. Wi´kszoÊç lokatorów tak-
˝e pozostawa∏a w sytuacji bez wyj-
Êcia. Kto móg∏, ten w ostatnich la-
tach uk∏ada∏ si´ z kamienicznikami
i za odst´pne opuszcza∏ mieszka-
nie, ale dla wi´kszoÊci (tak˝e dla
wielu w∏aÊcicieli) taki uk∏ad by∏
zbyt kosztowny. 

Czas dzia∏a∏ jednak bardziej na
niekorzyÊç kamieniczników. Koszty
utrzymania i remontów ros∏y, „sub-
stancja” zamienia∏a si´ w ruin´, za
to wp∏ywy pozostawa∏y na pozio-
mie symbolicznym. Lokatorzy ko-
rzystali z dodatków mieszkanio-
wych, w∏aÊciciele (poza posiada-
czami zabytkowych pere∏ek) byli
zdani na siebie, a nadzór budowla-
ny nie bra∏ pod uwag´ ˝adnych
okolicznoÊci ∏agodzàcych. Na przy-
k∏ad takich, ˝e remont kana∏ów
wentylacyjnych kosztuje 18 tys. z∏,
a miesi´czne wp∏ywy z czynszów
1700 z∏ (dane autentyczne).

W efekcie prowadzi∏o to
do tak drastycznych sytu-
acji, jak od∏àczanie w ka-
mienicy gazu czy pràdu.
I do powa˝nych konflik-
tów mi´dzyludzkich.

Lawina eksmisji

Lata mija∏y, a miasto
nie mia∏o pomys∏u na
rozwiàzanie palàcego problemu.
Tak jakby dotyczy∏ on wy∏àcznie
wzajemnych relacji: najemca–admi-
nistrator. Tymczasem, poÊrednio,
nierozwiàzanie kwestii lokatorów
prywatnych kamienic zacz´∏o za-
gra˝aç realizacji polityki mieszka-
niowej gminy. Ros∏a bowiem lawi-
nowo lista orzeczonych eksmisji,
oczywiÊcie niemo˝liwych do wyko-
nania, za to obcià˝ajàcych konto
miasta. Obecnie jest ju˝ ponad 800
wyroków. Tylko w minionym roku
trzeba by∏o z bud˝etu Krakowa wy-
daç z tego tytu∏u blisko milion z∏o-
tych na odszkodowania dla w∏aÊci-
cieli. Ile zap∏acimy w tym roku? Pe-
symiÊci szacujà, ˝e nawet cztery ra-
zy wi´cej.

– To sà katastroficzne
dane, ma∏o prawdopo-
dobne – ocenia El˝bieta
Szczawiƒska, zast´pca
dyrektora Wydzia∏u
Mieszkalnictwa Urz´du
Miasta Krakowa. Jakà ce-
n´ zap∏aci zatem gmina
za grzech zaniechania? –
Te˝ chcielibyÊmy to wie-
dzieç, wszystko zale˝y

od zachowania w∏aÊcicieli, od tego,
jak wysokie b´dà podwy˝ki, ile b´-
dzie z tego powodu wyroków eks-
misyjnych – wylicza pani dyrektor.

Pomóc (tylko) 

potrzebujàcym

Jedno jest pewne. W 2005 roku
trzeba b´dzie z kasy miejskiej wy-
daç setki tysi´cy z∏otych – na od-
szkodowania i dodatki, zamiast na
budowanie nowych domów. Od
stycznia prawo do swobodnego
dysponowania wolnymi lokalami
zyskujà bowiem tak˝e spó∏dzielnie
mieszkaniowe. Oznaczaç to b´dzie
w praktyce wzrost eksmisji tak˝e
w blokach, na osiedlach. I kolejne

roszczenia z tego tytu∏u adresowa-
ne do gminy. 

Po latach letargu, niejako
w ostatniej chwili, bo na kilka tygo-
dni przed „godzinà zero”, krakow-
scy radni podj´li prób´ ratowania
sytuacji. A jest ona powa˝na, trzeba
bowiem nie tylko pomóc lokato-
rom, którzy nie b´dà w stanie p∏aciç
wy˝szych czynszów, ale i znaleêç
ok. 50 milionów na remonty sypià-
cych si´ kamienic. Tak˝e tych znaj-
dujàcych si´ w zasobach komunal-
nych. Zdaniem g∏ównego pomys∏o-
dawcy projektu, wiceprzewodni-
czàcego rady Bogus∏awa KoÊmidra,
trzeba przede wszystkim skoƒczyç
z sytuacjà, w której gmina pomaga
zarówno ubogim lokatorom, jak
i tym, którzy tej pomocy nie potrze-
bujà. Propozycja zak∏ada zatem
podniesienie czynszów we wszyst-
kich kamienicach do poziomu 6 z∏o-
tych za m2 i adresowanie pomocy
tylko do naprawd´ potrzebujàcych.

Âlepa uliczka

Co to znaczy dla mieszkaƒców
kamienic prywatnych? Otó˝ lokato-
rzy, którzy dogadaliby si´ z w∏aÊci-
cielem i chcieli pozostaç w dotych-
czasowych mieszkaniach, otrzymy-
waliby dodatkowà pomoc od gmi-
ny. Ale dodatki przys∏ugiwa∏yby tyl-
ko najbiedniejszym, których wy-
datki na czynsz przekraczajà 25
procent dochodów. Co wi´cej, gmi-
na dop∏aca∏aby tylko do okreÊlonej
powierzchni mieszkania.

W ubieg∏ym roku na dodatki
mieszkaniowe w bud˝ecie gminy
przeznaczono ponad 25 milionów
z∏otych. W obecnej sytuacji trze-
ba b´dzie dorzuciç jeszcze kilka
milionów. JeÊli dodamy do tego
pieniàdze na odszkodowania,
uzyskamy – zapewne dopiero za
kilka miesi´cy – pe∏ny koszt, cen´,
którà Kraków zap∏aci za nieprzy-
gotowanie do uwolnienia czyn-
szów. Gmina znalaz∏a si´ w Êlepej
uliczce, a jedynym rozsàdnym
wyjÊciem jest pozyskiwanie wi´k-
szej liczby tanich czynszowych
mieszkaƒ. Natychmiast, tylko dla
osób „z komunalnej kolejki”, po-
trzeba ponad 2 tysiàce lokali.
W ubieg∏ym, rekordowym, roku
miasto odda∏o tysiàc mieszkaƒ.
Widaç wi´c, ˝e bez zmiany polity-
ki, na przyk∏ad w kierunku dzier-
˝awienia przez gmin´ gotowych
lokali spó∏dzielczych, jeszcze d∏u-
go nie wyjdziemy z mieszkanio-
wego do∏ka. �
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Dla wygody narciarzy

Zakopiaƒski
ski-pass
Radni powiatu tatrzaƒskiego chcà,
aby na wszystkie wyciàgi narciarskie
w Zakopanem obowiàzywa∏ – ju˝
od tego sezonu – jeden bilet, czyli
tzw. ski-pass. 

Na takà decyzj´ od dawna cze-
kajà mi∏oÊnicy bia∏ego szaleƒstwa,
przyzwyczajeni do u˝ywania jedne-
go karnetu w rozleg∏ych alpejskich
stacjach narciarskich, gdzie mo˝na
si´ nim pos∏ugiwaç nawet – jak np.
w s∏ynnych Trzech Dolinach – na li-
czàcych w sumie ponad 650 kilo-
metrów trasach.

Nie trzeba jednak szukaç do-
brych przyk∏adów a˝ tak daleko.
Porozumienie w tej sprawie za-
warli ju˝ gazdowie z Bia∏ki Ta-
trzaƒskiej. W ich Êlady chcà wkrót-
ce pójÊç w∏aÊciciele wyciàgów
w sàsiedniej Bukowinie, nie mó-
wiàc ju˝ o Szczyrku, gdzie od wie-
lu lat obowiàzuje jeden ski-pass
na wszystkie orczyki (wyjàtkiem
jest kolej krzese∏kowa na Skrzycz-
ne), wa˝ny równie˝ w Korbielo-
wie, i to przez ca∏y sezon, oczywi-
Êcie pod warunkiem dokupywania
do niego punktów. 

Z tym istotnym dla u˝ytkowni-
ków wyciàgów problemem skutecz-
nie poradzili te˝ sobie bracia S∏o-
wacy, którzy wzbogacili ofert´
o tzw. pakiety narciarskie, obejmu-
jàce zakwaterowanie, wy˝ywienie
i inne zimowe us∏ugi. Zakopane
wlecze si´ pod tym wzgl´dem
w ogonie Europy. W narciarskiej
stolicy Polski do ka˝dego wyciàgu
trzeba kupowaç osobne bilety jed-
no- lub wieloprzejazdowe. Je˝eli
chce si´ w ciàgu dnia zmieniç trasy
szusowania, nale˝y gromadziç te
kartoniki lub Êwistki papieru, które
szybko przemakajà, w kieszeni i ∏a-
two jest zgubiç je gdzieÊ na stoku
czy przy barze. ABO

G O Â å  K R A K O W S K I

Ju˝ przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia

krà˝y∏y pog∏oski, ˝e Bogus∏aw Cupia∏,

w∏aÊciciel dru˝yny pi∏karskiej „Wis∏a”

Kraków i Telefoniki, rezygnuje z dalszego

finansowania dru˝yny pi∏karskiej. 

Powód? Wy∏o˝one w ciàgu siedmiu lat

ogromne pieniàdze (co najmniej 80 

milionów z∏otych) nie przynoszà zysków. 

WiadomoÊç o planowanej de-
cyzji Bogus∏awa Cupia∏a wzbudzi-
∏a u wielu niepokój. W przypadku
krakowskiej dru˝yny niepokój jest
tym bardziej uzasadniony, ˝e
trudno przypuszczaç, aby znalaz∏
si´ ktoÊ, kto kupi klub z blisko
100-milionowym d∏ugiem

Nic dziwnego, ˝e 27 grudnia
w po∏udnie Stowarzyszenie Ki-
biców „Wis∏y” Kraków zorgani-
zowa∏o w pobli˝u budynków
klubu wiec, w którym kilkuset
kibiców w pokojowej demon-
stracji prosi∏o w∏aÊciciela o po-
zostanie i dalsze sponsorowanie
dru˝yny. Jednak par´ godzin
póêniej rzecznik prasowy Tele-
foniki poda∏ do wiadomoÊci, ˝e
„akcjonariusz i zarzàd spó∏ki Te-
lefonika Kable SA podjà∏ decyzj´
o rozpocz´ciu dzia∏aƒ zmierza-
jàcych do zbycia udzia∏ów
w spó∏ce »Wis∏a« Kraków w roku
2005”. 

Czarne chmury zbie-
ra∏y si´ nad dru˝ynà ju˝
po przegranym dwume-
czu z Dynamo Tbilisi, co
spowodowa∏o odpadni´-
cie „Wis∏y” z Pucharu
UEFA. W prasie podawane
by∏y niemal ka˝dego dnia
informacje o zwolnieniu
trenera Henryka Kasper-
czaka i ca∏ego kierownic-
twa klubu. Wszystkim kibicom wy-
dawa∏o si´ to troch´ irracjonalne,
gdy˝ „Wis∏a” z wyjàtkiem tej pora˝-
ki gra∏a najlepiej w kraju, majàc
swój styl i poziom, i koƒczàc bez po-
ra˝ki rund´ jesiennà z przewagà
oÊmiu punktów nad drugà dru˝ynà,
z perspektywà na mistrza Polski.
A mimo tego na poczàtku grudnia,
dosz∏o do „trz´sienia ziemi” w kra-
kowskim klubie. Zwolniono prezesa
i trenera, któremu na dodatek klub
nie wyp∏aci∏ odszkodowania za ze-
rwanie umowy. Dla biznesmena
z MyÊlenic powód jest oczywisty,
dru˝yna nie ma sukcesów w roz-
grywkach europejskich, a tylko to
si´ liczy. I nie wa˝ne sà cztery tytu∏y
mistrza Polski i dwa wicemistrzo-
stwa w ciàgu ostatnich siedmiu lat

To wszystko, co si´ dzieje wo-
kó∏ „Wis∏y”, dowodzi, ˝e wielu lu-
dziom zabrak∏o po prostu wy-
obraêni i spojrzenia innego ni˝ biz-
nesowe. Przecie˝ trzeba braç pod
uwag´, ˝e w sporcie jest troch´

inaczej ni˝ w biznesie. Tu
o sukcesie lub pora˝ce
(a co za tym idzie zysku
lub stracie finansowej)
decyduje czasem odrobi-
na szcz´Êcia lub pech. Te-
go nie da si´ wkalkulo-
waç w biznes- plan. Po
drugie w sporcie pew-
nych etapów rozwoju nie
da si´ sztucznie przyspie-

szyç. Tak jest w przypadku fizycz-
nego rozwoju sportowca, ale mo˝-
na powiedzieç, ˝e odnosi si´ to
tak˝e do dzia∏ania struktur organi-
zacyjnych. Sami gracze nie stano-
wià jeszcze o pot´dze klubu, jeÊli
brakuje stadionu i odpowiedniego
zaplecza treningowego. A tego nie
by∏o siedem lat temu. Byç mo˝e
„Wis∏a” dopiero za pi´ç lat mog∏aby
bez wstydu goÊciç europejskie po-
t´gi pi∏karskie. Ale do tego trzeba
cierpliwoÊci. Po trzecie w sporcie
zespo∏owym liczy si´ atmosfera
w dru˝ynie, którà tworzy wiele
czynników ludzkich, ale równie˝
poczucie stabilizacji. Tej na pewno
nie s∏u˝y cz´sta (jak bywa∏o daw-
niej) zmiana trenerów.

˚al mi tylko, ˝e sen o pi´knym
stadionie i dru˝ynie na miar´ ma-
rzeƒ mo˝e si´ skoƒczyç. A wtedy
pozostanie ksi´˝ycowy krajobraz
placu budowy i drugoligowe boje
o nic.

JEREMIASZ NIEWIADOMSKI

Bogus∏aw Cupia∏ rezygnuje z dalszego finansowania „Wis∏y” Kraków 

Kolos na glinianych nogach?
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23 stycznia odb´dzie si´ XXII
Pielgrzymka Ludzi Pracy do grobu
Êw. Rafa∏a Kalinowskiego w Czer-
nej. W pielgrzymce, organizowa-
nej pod patronatem Komisji Ro-
botniczej Hutników NSZZ „Soli-
darnoÊç”, w rocznic´ powstania
styczniowego, w którym bra∏

udzia∏ Rafa∏ Kalinowski, biorà za-
zwyczaj udzia∏ delegacje parafii,
zwiàzkowców, organizacji kom-
batanckich i spo∏ecznych, piel-
grzymi indywidualni. W progra-
mie: 8.00 – zbiórka na Dworcu
G∏ównym PKP w Krakowie (peron
2), 8.15 – wyjazd do Krzeszowic,

8.45 – przejÊcie do klasztoru
w Czernej (ok. 4 km), 10.00 
– zwiedzanie klasztoru; 11.00 –
uroczysta Msza Êw., a póêniej 
m. in. modlitwy w kaplicy Êw. Ra-
fa∏a i program artystyczny; 15.00
– powrót do Krzeszowic i wyjazd
do Krakowa. BG

Zamkni´ciem jubileuszu 50-lecia

dzia∏alnoÊci Opery Krakowskiej by∏y

premierowe przedstawienia

„Strasznego dworu” Stanis∏awa

Moniuszki. Spektakl, wystawiony pod

koniec grudnia, wyre˝yserowa∏ Laco

Adamik, zaÊ kierownictwo muzyczne

sprawowa∏ Piotr Su∏kowski.

W przedstawieniach nie by∏o
mo˝e fajerwerków wykonawczych,
ale jego staromodna solidnoÊç za-
dowala∏a. Cieszy∏o, ˝e wbrew mod-
nym teraz tendencjom nie zdecy-
dowano si´ na niewczesne ekspe-
rymenty muzyczne i scenograficz-
ne. Âwietnym pomys∏em Barbary

K´dzierskiej na oszcz´d-
nà, ale sugestywnà sce-
nografi´ jest np. wyko-
rzystywany w ró˝nych
formach krajobraz z brzeêniakiem.

Zadowalajàca by∏a tak˝e strona
wokalna. Przemys∏aw Firek jako
Zbigniew by∏ bardzo przekonywa-
jàcy. Swoboda wokalna Adama Kru-
szewskiego pozwala∏a z przyjem-
noÊcià s∏uchaç nauk moralnych sta-
rego Miecznika. Szkoda ˝e choroba
Tomasza Kuka nie pozwoli∏a nam
wys∏uchaç jego s∏onecznego g∏osu
w partii Stefana. Jednak i Leszek
Âwidziƒski czu∏ si´ w tej roli do-
brze. Melomani dobrze przyj´li
równie˝ wyst´p Katarzyny Suskiej
w roli Jadwigi. Ta niegdysiejsza ab-
solwentka krakowskiej Akademii

Muzycznej stanowczo
zbyt rzadko powraca na
krakowskà scen´ opero-
wà. Obiecujàcy by∏ tak˝e

debiut Wo∏odymyra Pankiwa w par-
tii Sko∏uby. 

Opera Moniuszki, ze swà muzy-
kà pe∏nà narodowych rytmów, z li-
brettem pe∏nym prostych prawd,
gdzie szlachcic musi „kochaç Boga,
kochaç bratni lud, t´go krzesaç
w karabel´”, jest muzycznà esencjà
polskoÊci, podobnie jak na gruncie
plastyki jest nià wspania∏y obraz
Jacka Malczewskiego „Mi∏oÊç w za-
Êcianku”. Dlatego cieszà zapowie-
dzi prof. Ryszarda Karczykowskie-
go, ˝e „Straszny dwór” b´dzie sta∏à
pozycjà w repertuarze Opery Kra-
kowskiej. BG

W Operze Krakowskiej

Muzyczna esencja polskoÊci
Przy Plantach

CMENTARNE DRZEWA

Rada Dziel-
nicy I uzna∏a 
za koniecznà
interwencj´ w
sprawie wycinki
drzew, prowa-
dzonej na cmen-

tarzu Rakowickim. Chodzi
o jej wstrzymanie, przemy-
Êlenie i ograniczenie do usu-
wania wy∏àcznie drzew
uschni´tych i stanowiàcych
rzeczywiste zagro˝enie dla
grobowców.

Radni argumentujà, ˝e
zabytkowy cmentarz jest nie
tylko nekropolià, lecz pe∏ni
równie˝ funkcj´ naturalnego
filtru ska˝onego powietrza,
b´dàc oazà zieleni w cen-
trum miasta, o du˝ym nat´˝e-
niu ruchu samochodowego.
PodkreÊlajà te˝ jego parkowy
charakter, któremu nie sprzy-
jajà radykalne wycinki drzew,
gro˝àce ogo∏oceniem go
z zieleni. Twierdzà, i˝ znisz-
czenia grobów spowodowane
rozrastajàcymi si´ korzeniami
sà wyolbrzymiane.

Sprawa jest powa˝na, po-
niewa˝ dotyczy miejsca wa˝-
nego dla Krakowa, b´dàcego
historycznym i przyrodni-
czym pomnikiem. Trudno wy-
obraziç sobie cmentarz-pu-
styni´, nie sposób te˝ jednak
patrzeç ze stoickim spoko-
jem na szkody, wywo∏ane nie-
kontrolowanym rozrostem
drzewostanu. Radni uwa˝ajà,
˝e wa˝niejsza winna byç jed-
nak troska o ˝ywych, dla któ-
rych teren ten jest miejscem
wyciszenia, refleksji i spoko-
ju, czemu sprzyja bujna zie-
leƒ. W∏adze miasta i podleg∏a
im dyrekcja Zak∏adu Cmenta-
rzy Komunalnych muszà z ko-
lei dbaç o to, by minimalizo-
waç niepotrzebne wydatki.

Najlepszym rozwiàza-
niem wydaje si´ skorzystanie
z bogatych doÊwiadczeƒ,
zgromadzonych w tej dzie-
dzinie na innych nekropo-
liach, nie tylko krajowych.
Problem jest przecie˝ równie
stary jak tradycja grzebania
zmar∏ych w ziemi.

BOGDAN GANCARZ

Hutnicy w Czernej

Pielgrzymka ludzi pracy

Oczy widzów

radowa∏ dziarski

mazur
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Jeszcze na poczàtku lat 80.

ub. wieku M∏oszowa nale˝a∏a

do rozleg∏ej terytorialnie

parafii ÊÊ. Piotra i Paw∏a

w Trzebini, z której

wyodr´bni∏y si´ wczeÊniej

Karniowice z Dulowà oraz

MyÊlachowic, tworzàc

samodzielne wspólnoty.

Kilkuletnie starania

proboszcza z Trzebini

o pozwolenie na budow´

koÊcio∏a w M∏oszowej zosta∏y

uwieƒczone powodzeniem

dopiero na fali politycznej

odwil˝y w 1981 roku. 

W lipcu 1983 r. rozpo-
cz´to budow´ Êwiàtyni
wg projektu architekta
Adama Sto˝ka z Krakowa.
Towarzyszy∏ temu entu-
zjazm m∏oszowian, którzy
licznie i ch´tnie w∏àczyli
si´ do pracy przy koÊciele.
Do poczàtku listopada
1983 r. zosta∏y wybudo-
wane i przykryte funda-
menty Êwiàtyni, a ju˝
w maju nast´pnego roku
w stanie surowym by∏ dol-
ny koÊció∏. Wi´kszoÊç
prac by∏a wykonywana
systemem gospodarczym.
W tym czasie Msze Êwi´te
niedzielne odbywa∏y si´
w prowizorycznej kaplicy.
6 czerwca 1985 r. ks.
kard. Franciszek Machar-
ski wmurowa∏ we wzno-
szone Êciany koÊcio∏a ka-
mieƒ w´gielny, poÊwi´co-
ny w Rzymie przez Papie-
˝a, wzi´ty ze Êciany ka-
mienio∏omu na Zakrzów-
ku, gdzie podczas wojny
pracowa∏ Karol Wojty∏a.
Mia∏o to symboliczne na-

wiàzanie do patrona para-
fii – Êw. Józefa Robotnika.

Wa˝nà datà dla wier-
nych z M∏oszowej by∏
dzieƒ 16 lutego 1986 r.
Wtedy oficjalnie zosta∏a
erygowana parafia pw. Êw.
Józefa. Na kolejny wielki
dzieƒ wspólnota czeka∏a
blisko 15 lat. 3 grudnia
2000 r. ks. kard. Franci-
szek Macharski konsekro-
wa∏ Êwiàtyni´. W tym
dniu po raz pierwszy
sprawowano liturgi´
w wykoƒczonym wn´trzu
górnego koÊcio∏a. 

Zaplecze modlitewne
parafii stanowi 10 ró˝ ró-
˝aƒcowych, w tym jedna
osób chorych. Poza tym
dzia∏a 15-osobowa rada
parafialna i zespó∏ chary-
tatywny. To w∏aÊnie te
dwie grupy organizujà
wspólnie, ju˝ od szeÊciu
lat, wigili´ dla starszych
i samotnych. Co roku
przed po∏udniem 24
grudnia ponad 20 osób
zasiada do wigilijnego
sto∏u. Zespó∏ charytatyw-
ny przygotowuje na Êwi´-
ta paczki i bony pieni´˝-
ne na artyku∏y spo˝ywcze
dla najbardziej potrzebu-
jàcych. 

Od poczàtku tworze-
nia si´ parafii dzia∏a∏a
pr´˝nie grupa oazowa.
Obecnie liczy oko∏o 25
osób. Co wa˝ne, anima-
torzy wykazujà du˝à ini-
cjatyw´ i samodzielnoÊç.
Sami organizujà wyjazdy,
dni skupienia i rekolekcje
wakacyjne. Z grupy oazo-
wej zosta∏y utworzone
dwie scholki, m∏odzie-
˝owa i dzieci´ca, Êpie-
wajàce na przedpo∏u-
dniowych Mszach w nie-
dziel´. 

Ks. proboszcz jest
przekonany, ˝e liturgia
niedzielna jest najwa˝niej-
szym elementem formo-
wania ludzi i dlatego stara
si´ do niej anga˝owaç
Êwieckich. DoroÊli czytajà
podczas Liturgii S∏owa,
prowadzà modlitw´ wier-
nych na niedzielnych
Mszach, jak równie˝ pro-
wadzà Ró˝aniec w pierw-
sze soboty miesiàca oraz
w ka˝dà Êrod´ nowenn´
do Matki Bo˝ej. 

Parafia liczy 2500 wier-
nych, z czego w niedziel´
ucz´szcza oko∏o 900 osób.
– Mam wszystkie dane od
20 lat, dotyczàce frekwencji
na Mszach i rekolekcjach
oraz udzielanych Komunii
Êwi´tych. Liczba parafian
si´ nie zmieni∏a, ale prakty-
kujàcych jest oko∏o o stu
mniej ni˝ dawniej. Da si´
jednak zauwa˝yç, ˝e wzra-
sta ÊwiadomoÊç religijna
wiernych, i to jest pociesza-
jàce – mówi ks. Stanis∏aw
Olejak.

KS. I. O.

PANORAMA PARAFII
M∏oszowa – pw. Êw. Józefa Robotnika

Wzrasta ÊwiadomoÊç religijna

Kamieƒ w´gielny 

Êwiàtyni wzi´to 

ze Êciany 

kamienio∏omu

na Zakrzówku, 

gdzie podczas wojny 

pracowa∏ Karol Wojty∏a

KS. KANONIK 

STANIS¸AW OLEJAK
Pochodzi z Pisarzowic. Âwi´ce-

nie kap∏aƒskie przyjà∏ w 1972 r.

w Katedrze na Wawelu. Jako

wikariusz pracowa∏ w Balinie,

Chrzanowie, w Nowej Hucie

Bieƒczycach. W 1983 r. zosta∏

skierowany do parafii ÊÊ. Piotra

i Paw∏a w Trzebini z zadaniem

budowy koÊcio∏a w M∏oszowej,

gdzie 16 lutego 1986 r. zosta∏

mianowany proboszczem. 

Zapraszamy do koÊcio∏a:

■ Msze w niedziele i Êwi´ta: 8.00, 10.30, 16.00.

■ Msze w dni powszednie: 7.00 (wtorek i czwartek), 18.00

(w maju, paêdzierniku i Adwencie codziennie o 18.00).

■ Odpust: 1 maja ku czci Êw. Józefa Robotnika.
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KRAKOWSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA

Od poczàtku cierpliwie robi∏em wszystko, aby zinte-
growaç wspólnot´. Uwa˝am, ˝e je˝eli 50 procent za-
interesuje si´ ˝yciem parafialnym na tyle, ˝e majà ja-
kieÊ poczucie wspólnoty, to jest ju˝ sukces. 
Parafia, wed∏ug mnie, jest podstawowà wspólnotà,
chocia˝ dziÊ wiele si´ mówi, ˝e ma to byç wspólnota
wspólnot. Mamy du˝o ludzi nienale˝àcych do wspól-
not i dlatego duszpasterstwo powszechne jest dla
mnie istotne. 
Du˝y nacisk k∏ad´ na to, aby wszyscy uczestnicy Mszy
Êw. byli wewnàtrz koÊcio∏a, tym bardziej ˝e nie ma
powodów, by stali przed budynkiem, gdy˝ koÊció∏
jest wystarczajàco pojemny.
Uwa˝am, ˝e wÊród ludzi, którzy obecnie nie
praktykujà, wi´kszoÊç stanowià ci, w których domu
rodzinnym nie ceni∏o si´ wartoÊci religijnych. JeÊli
u kogoÊ nie by∏o tradycji praktyk religijnych, to
takiemu cz∏owiekowi trudno przychodzi prze∏amaç
pewne przyzwyczajenia. W duszpasterstwie powinno
si´ jednak bardziej zajàç tymi, którzy przychodzà, ni˝
tymi, których nie ma.
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