
Postanowiono odnowić obraz Matki 
Bożej znajdujący się w Bramie 

Floriańskiej. Późnobarokowy wizeru-
nek, będący kopią obrazu Matki Bożej 
Piaskowej, znajduje się tu od lipca 1835 
roku. Wcześniej (od 1694 r.) wisiał w 
tzw. szyi łączącej bramę z Barbakanem. 
Ołtarz wraz z obrazem znajdzie się w 
pracowni konserwatorskiej, a w tym 
czasie zostanie dokładnie przebadana 
wilgotność murów. W razie potrzeby 
zostaną osuszone. Na czas konser-
wacji zostanie także zdemontowa-
na skarbonka na datki dla ubogich, 
umieszczona przez siostry szarytki

z ul. Warszawskiej, któ-
re obecnie opiekują się 
wizerunkiem. Wcześ-
niej czyniło to kra-
kowskie Towarzystwo 
Dobroczynne. 

ODNOWIĄ OBRAZ W BRAMIE FLORIAŃSKIEJ

Konserwatorzy 
sprawdzą,
czy obrazowi 
nie zaszkodziła 
wilgoć

Papież jest znów hospita-
lizowany. W sanktuarium 

w Łagiewnikach i innych 
świątyniach nie ustaje modli-
twa o jego powrót do zdro-
wia. W czasach kultu ciała 
i sukcesu ten słaby na ciele 
Papież jest znakiem uświa-
damiającym nam, że miarą 
wielkości człowieka jest jego 
duch zjednoczony z Bogiem. 
Wtedy człowiek jest wielki, 
choć, po ludzku sądząc, mo-
że już niewiele.                 
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ZA TYDZIEŃ
  35 lat temu po raz pierwszy 

ZAGRAŁA CAPELLA CRACOVIENSIS. 
O jubileuszu znanego kra-
kowskiego zespołu muzycz-
nego pisze Bogdan Gancarz

  W CYKLU PANORAMA PARAFII 
przedstawimy parafię pw. 
św. Józefa Oblubieńca w Lu-
bomierzu

21 lutego zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy zakonem 
norbertanek i gminą Kraków
w sprawie działki przy ul. Kałuży, 
na której znajduje się stadion 
piłkarski „Cracovii”. Tym samym 
dla najstarszego krakowskiego 
klubu otwiera się perspektywa 
rozwoju.

Teren, na którym znajduje się 
stadion piłkarski, jest od stuleci 
własnością norbertanek. Na po-
czątku XX wieku siostry wydzier-
żawiły go powstałemu w 1906 
roku klubowi sportowemu „Cra-
covia”. W roku 1950 władza lu-
dowa na mocy ustawy o dobrach 
martwej ręki odebrała norbertan-
kom tereny wydzierżawione Cra-
covii. Było to niezgodne nawet z 
ówczesnym prawem, i choć by-
ły to czasy niebezpieczne, ksie-
ni odmówiła podpisania protoko-
łu przejęcia gruntów przez pań-
stwo, na których stały już sta-
dion i liczne budowle. Odtąd w 
księgach wieczystych jako wła-

ściciel figurowało mia-
sto. Po roku 1989 sio-
stry wystąpiły do sądu 
o odzyskanie swej wła-
sności. Przez wiele lat, 
z różnych powodów, 
nie można było dopro-
wadzić do zmiany tego zapisu 
w księgach wieczystych i wyzna-
czenia dla norbertanek mienia 
ekwiwalentnego. Zmieniło się to, 
gdy w 2002 r. Sąd Apelacyjny po-
twierdził prawo własności sióstr 
do tych terenów. Porozumienie, 

podpisane przez prze-
oryszę klasztoru siostrę 
Zofię Torczyńską i pre-
zydenta Krakowa Jacka 
Majchrowskego, otwiera 
drogę do umowy nota-
rialnej, w której miasto i 

klasztor zamienią się gruntami, a 
siostry zrezygnują z roszczeń do 
terenu przy ul. Kałuży. Teraz bę-
dą to tereny miejskie i można bę-
dzie bez przeszkód modernizo-
wać stadion. Według planów, ma 
liczyć 15 tys. miejsc.  KS. IO

Ugoda po latach sądowych sporów

Otwiera perspektywy
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W miejscu 
parkingu, 
znajdującego się 
obok stadionu, 
powstanie mała 
hala sportowa

G
RZ

EG
O

RZ
  K

O
Z

AK
IE

W
IC

Z

KS. IRENEUSZ
OKARMUS

redaktor wydania
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„Sokołem” na ratunek
ZAKOPANE. Od 19 lutego 
Tatrzańskie Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe ma zno-
wu do dyspozycji śmigło-
wiec „Sokół”, który w stycz-
niu 2003 roku uległ poważne-
mu uszkodzeniu, po awaryj-
nym lądowaniu podczas akcji 
ratunkowej. Śmigłowiec zo-
stał gruntownie wyremonto-
wany w fabryce w Świdniku, 
i, jak zapewniają specjaliści, 

po naprawie jest w lepszym 
stanie technicznym niż przed 
wypadkiem. Powrót „Sokoła” 
znowu umożliwi ratownikom 
TOPR-u szybkie dotarcie do 
poszkodowanych w wypad-
kach w górach. Do takich ak-
cji nadaje się o wiele lepiej 
niż używany ostatnio śmigło-
wiec Mi-2, będący w dyspozy-
cji Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego.

KRAKÓW. 20 lutego w ko-
ściele karmelitów bosych w 
Krakowie laikat karmelitański 
spotkał się z generałem za-
konu  karmelitów o. Luisem 
(Alojzym) Aróstegui Gamboa 
OCD. Podczas Mszy św., któ-
rej przewodniczył Generał za-
konu, członkowie świeckie-
go Karmelu złożyli przyrze-
czenia i śluby. Przyjęto tak-
że 17 nowych członków. Po 
Mszy św. w auli Karmelitań-
skiego Instytutu Duchowo-
ści miała miejsce prezentacja 

grup laikatu karmelitańskie-
go. Najliczniejszą jest Świec-
ki Zakon Karmelitów Bosych, 
który w prowincji krakow-
skiej zrzesza ponad 800 osób 
w 39 wspólnotach lokalnych. 
Ojciec Generał w słowie do 
zgromadzonych powiedział: 
„Podoba mi się, że wasza głę-
boka relacja z Bogiem idzie w 
parze z posługą dla drugiego 
człowieka, co realizuje się w 
życiu społecznym i kulturze. 
Jest to szczególne zadanie la-
ikatu karmelitańskiego”.

Laikat karmelitański u Generała Zakonu

Nie będzie lustracji
KRAKÓW. Senat Uniwersytetu 
Jagiellońskiego postanowił, że 
kandydaci na rektora, prorek-
tora i innych władz uczelni nie 
będą musieli składać oświad-
czeń lustracyjnych. Jest to od-
powiedź na apel uniwersytec-
kiej „Solidarności”, która zaape-
lowała, aby osoby ubiegające 

się w marcowych wyborach o 
stanowisko rektora i prorekto-
ra składały takie oświadczenia. 
Według rektora UJ prof. Fran-
ciszka Ziejki, trzeba poczekać 
na nową ustawę o IPN, która 
zdecyduje o tym, kto i według 
jakich kryteriów ma być lustro-
wany na wyższych uczelniach.

Kandydaci do władz uczelni nie muszą składać na razie oświadczeń lustracyjnych
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Honory dla Aleksandra Koja
UNIWERSYTET. Prof. Aleksan-
der Koj, wybitny krakowski bio-
chemik, otrzymał 24 lutego ty-
tuł doktora honoris causa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. To wy-
różnienie uczelnia bardzo rzad-
ko przyznaje członkom swej wła-
snej korporacji (tych zazwyczaj 
honoruje po latach tzw. odno-
wieniem doktoratu). „Profesor 
Koj to jeden z najwybitniejszych 
i najbardziej twórczych polskich 
biochemików, uczony o ugrun-
towanej renomie międzynarodo-
wej, powszechnie lubiany i sza-
nowany nauczyciel akademicki, 
wychowawca zastępu świetnych 
uczniów, trzykrotny rektor na-
szego uniwersytetu, cieszący się 
wielkim uznaniem w całym kraju 
autorytet moralny” – powiedział 
prof. Franciszek Ziejka, obecny 
rektor uniwersytetu.
Prof. Koj jest autorem licznych 
prac naukowych dotyczących 
m.in. biochemii, immunologii 
i inżynierii genetycznej. Stwo-
rzył nie tylko krakowska szko-
łę biochemii, lecz także przy-
czynił się do materialnego roz-
woju UJ, rozpoczynając budowę 
nowego kampusu uczelni oraz 

nowego skrzydła Biblioteki Ja-
giellońskiej.
Nowy doktor honoris causa UJ 
jest także znany z przestrzega-
nia praw etycznych badań nauko-
wych. „Trzeba pamiętać, że do-
chodzenie do prawdy nie może 
się odbywać z naruszeniem za-
sad etyki, a doraźne korzyści ma-
terialne wynikające z wdrożenia 
nowych odkryć nie mogą przesła-
niać szkodliwych efektów naru-
szania równowagi środowiska na-
turalnego” – powiedział w trakcie 
uroczystości.

Prof. Koj był trzykrotnym rektorem UJ
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KRAKÓW Zmarła znana 
scenografka Anna Smolic-
ka. Była projektantką kostiu-
mów i scenografii do wie-
lu sztuk teatralnych. Wraz z 
mężem Tadeuszem Smolic-
kim prowadziła znaną kra-

kowską galerię teatralną 
„Proscenium”, gdzie moż-
na było nie tylko obejrzeć 
projekty i kostiumy znanych 
scenografów polskich, lecz 
także zamówić kopie niektó-
rych kostiumów.

Zmarła Anna Smolicka

Przed Mszą św. zrobiono pamiątkowe zdjęcie z Generałem Zakonu  Karmelitów
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„Mam uczucie, wręcz przekonanie, 
że to nie ja pisałem muzykę. 
Prowadziło mnie słowo za słowem, 
zdanie za zdaniem. 
Jednym słowem, 
byłem prowadzony... 
Dzięki Ci, Ojcze Święty, 
za »Tryptyk Rzymski«, 
który jest dla nas 
wspaniałym darem od Ciebie”.

Te słowa Stanisława Soyki 
umieszczone zostały na odwro-
cie okładki płyty „Tryptyk Rzym-
ski” i odsłaniają duchowe po-
wiązanie artysty z tekstem i je-
go autorem. Jeszcze w 2003 ro-
ku Stanisław Soyka skompono-
wał i nagrał muzykę do poematu 
Jana Pawła II. Pierwszy raz, wraz 
z zespołem muzyków, zaprezen-
tował obszerne fragmenty „Tryp-
tyku” w Watykanie, 4 listopada 
2003 roku, podczas uroczyste-
go koncertu zorganizowanego 
z okazji imienin Jana Pawła II i w 
obecności dostojnego solenizan-
ta oraz około 7000 słuchaczy.

17 lutego 2005 roku pu-
bliczność zebrana w Filhar-

monii Krakowskiej 
miała okazję wysłu-
chać „Tryptyku Rzym-
skiego” w wykonaniu 
Stanisława Soyki. Pa-
tronat honorowy nad 
tym ważnym wydarzeniem ar-
tystycznym objęli ks. kard. 
Franciszek Macharski i prof. 
Jacek Majchrowski, prezydent 
Krakowa. Kompozytorowi i 
wokaliście w jednej osobie 
towarzyszył sekstet wokalny 
Affabre Concinui oraz zespół 
muzyków. 

Komponowanie muzyki do 
słów poetyckich jest zawsze  
trudnym przedsięwzięciem, 
gdyż chodzi o takie powią-
zanie jej z tekstem, aby  nie 
spychała na plan dalszy słów, 
a jedynie stanowiła dla nich 
drogocenną oprawę, pozwa-
lającą jeszcze lepiej uchwy-
cić ich głębię i sens. Moż-
na powiedzieć, że Stanisławo-
wi Soyce ta sztuka się udała 
znakomicie. Skomponowana 
przez niego muzyka jeszcze 
bardziej odsłoniła treść i głę-
bię, piękno i prostotę papie-
skich medytacji poetyckich. 
Nic dziwnego, że wykonanie 

utworu zostało na-
grodzone aplauzem 
krakowskiej publicz-
ności zgromadzonej 
w filharmonii.

Mówiąc o „Tryp-
tyku Rzymskim” i pracy nad 
muzyką do niego, artysta po-
wiedział w jednym z wywia-
dów: „Przeżyłem go głęboko 
– już zmienił moje życie. Po-
stawił mnie z powrotem na 
nogi. Wyklarował mi rzeczy, 
które były dla mnie niejasne. 
Przypomniał mi te, o któ-
rych zapomniałem – naszą 
małość, a jednocześnie fakt, 
że jesteśmy świątynią Ducha 
Świętego!”. I, jak sam mówi, 
płyta „Tryptyk Rzymski” jest 
wyjątkowym przypadkiem w 
całej jego karierze. Dlate-
go ci, którzy podczas kon-
certu zachwycili się papie-
skim poematem w oprawie 
muzycznej Stanisława Soy-
ki, powinni go mieć w swo-
ich zbiorach, aby w domo-
wym zaciszu powracać do 
tych fragmentów, które naj-
bardziej wzruszyły i dały do 
myślenia.  

KS. IRENEUSZ OKARMUS

„Tryptyk Rzymski” w wykonaniu Stanisława Soyki

Odsłonić głębię i piękno

TA
D

EU
SZ

 W
AR

C
Z

AK

Stanisław Soyka 
został gorąco 
przyjęty 
przez krakowską 
publiczność

Setna rocznica urodzin

Rok św. 
Faustyny
Z okazji przypadającej w tym roku 
100. rocznicy urodzin Apostołki 
Miłosierdzia, Zgromadzenie 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
zainicjowało Rok św. Siostry 
Faustyny. W zgromadzeniu sióstr 
i w kręgach apostołów Bożego 
Miłosierdzia przeżywany będzie 
pod hasłem: „Mistyk, Prorok, 
Doktor Kościoła” 

W kalendarzu obchodów wpi-
sanych jest wiele inicjatyw. Mię-
dzy innymi zgromadzenie wznosi 
w Świnicach Warckich, w rodzin-
nej parafii Świętej, klasztor kon-
templacyjny, jako wotum dzięk-
czynne za dar św. Siostry Fausty-
ny, a w dolnej części bazyliki ła-
giewnickiego sanktuarium urzą-
dzana jest kaplica pod jej wezwa-
niem. Wydane zostaną listy św. 
Faustyny, które w swej treści kore-
spondują z „Dzienniczkiem”. Uka-
żą się po polsku już w marcu, a 
później po angielsku, francusku, 
niemiecku i hiszpańsku.

Centralne uroczystości od-
będą się 25 sierpnia w Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia i 
28 sierpnia w Świnicach Warc-
kich. Obchody Roku św. Fau-
styny zakończy II Międzynaro-
dowy Kongres Apostołów Bo-
żego Miłosierdzia, organizowa-
ny przez Stowarzyszenie „Fau-
stinum” i rektorat Sanktuarium  
Bożego Miłosierdzia. KS. IO

Rok 2005 będzie okazją bliższego 
poznania Świętej i przekazanego 
przez nią orędzia
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Anioł. Skrzydlaty 
młodzieniec z mieczem lub 

z tarczą, w błyszczącej zbroi; 
uskrzydlona blond piękność 

w powłóczy stych szatach 
lub pyzaty pulchny bobasek 
ze skrzydełkami – to tylko 
niektóre z wielu wyobrażeń 

aniołów. Wszystkie one, 
bardziej czy mniej udolnie 

przedstawione,  
są wyrazem ludzkiej 
tęsknoty za lepszym 

światem, w którym 
panują bezpieczeństwo, 

piękno i nadzieja.

tekst 
ANNA OSUCHOWA

I le wyobrażeń aniołów, tyle 
pojęć i teorii, często  wręcz 
fantastycznych na ich te-
mat. Zainaugurowany 20 

lutego na krakowskiej Skałce 
Rok Świętych Aniołów to oka-
zja do   przybliżenia nauki 
Kościoła o tych Bożych posłań-
cach, ich roli w chrześcijań-
skim życiu człowieka oraz do 
pogłębienia nabożeństwa do 
nich. O tym mówił między in-
nymi  przeor klasztoru, o. prof. 
Andrzej Napiórkowski, na po-
czątku Mszy św. w skałecz-
nej bazylice pw. św. Michała 

Archanioła i św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika, której 
przewodniczył nuncjusz apo-
stolski abp Józef Kowalczyk. 

„Pragniemy odkrywać całe 
bogactwo naszej wspaniałej du-
chowości chrześcijańskiej, albo-
wiem na tym niezwykłym miej-
scu, gdzie teraz jesteśmy, już od 
początków chrześcijaństwa św. 
Michał Archanioł  objawiał swo-
ją osobliwą, przedziwną pomoc 
dla człowieka. Tu była sadzaw-
ka z wodą, która miała leczni-
cze właściwości. Pielgrzymi, jak 
donoszą kroniki klasztorne, od-
zyskiwali na Skałce zdrowie. To-
też pierwsza świątynia na Skał-
ce była właśnie jemu poświęco-
na. Święty Michał Archanioł le-
czy ludzi. To przez jego wsta-
wiennictwo zostajemy uwolnie-
ni spod władzy ciemności i do-
znajemy uzdrowienia w naszym 
życiu fizycznym, psychicznym, 
duchowym. Stąd Rok Świętych 
Aniołów jest pomyślany rów-
nież dla ludzi chorych, star-
szych, potrzebujących ulecze-
nia ze swoich dolegliwości. Pa-
miętajmy! Aniołowie niosą nam 
zdrowie ducha i ciała. Dlatego 
będziemy mieli znakomitą spo-
sobność, abyśmy  z nimi mo-
gli się zaprzyjaźnić, odkryć ich  
pomoc w naszej codzienności. 
Owi anielscy przyjaciele prze-
cież tak mocno nas chronią, tak 
bardzo osłaniają nas od niebez-
pieczeństw, od zła, od wypad-
ków, tragedii, których najpraw-
dopodobniej sami nie potrafili-
byśmy uniknąć” – mówił Ojciec 
Przeor. Po Mszy św. Ksiądz Arcy-
biskup poświęcił obraz św. Mi-
chała Archanioła, namalowany 
przez Joannę Magoch. 

Opiekunowie Skałki

Święty Michał Archanioł, 
przedstawiony w obrazie znajdu-
jącym się w ołtarzu głównym, w 
otoczeniu potężnych figur czte-
rech innych aniołów, został patro-

nem pierwszej świątyni, 
wzniesionej w kształcie 
rotundy na skałecznym 
wzgórzu u początków 
chrześcijaństwa w Pol-
sce. Dopiero kiedy w romańskim 
kościele św. Michała w 1079 roku 
został zamordowany biskup Sta-
nisław, świątynia jako drugie we-
zwanie otrzymała imię świętego 
Męczennika. Obaj opiekunowie 
Skałki to skuteczni obrońcy wia-
ry i wolności. 

Kult aniołów jest mocno za-
korzeniony w paulińskiej tradycji. 
W wielkiej przyjaźni z aniołami 
żył obrany przez zakon za swego 
patriarchę św. Paweł Pierwszy Pu-
stelnik. Świadczą o tym przekazy 
ikonograficzne w skałecznej ba-
zylice. Do czci aniołów zachęca-
ją konstytucje zakonne paulinów, 
w których zapisano: „Współbra-
cia powinni rozwijać w swej oso-
bistej pobożności i w oddziały-
waniu apostolskim nabożeństwa 

właściwe naszej rodzi-
nie paulińskiej. Dlatego 
oprócz kultu maryjnego 
należy szczególnie pie-
lęgnować nabożeństwo 

do świętych aniołów”. Nic więc 
dziwnego, że pierwsze w Polsce 
w XVII wieku Bractwo Aniołów 
Stróżów powołane zostało dzię-
ki staraniom ojców paulinów. Naj-
pierw 16 kwietnia 1625 roku na 
Jasnej Górze, a 2 lutego 1626 roku 
przy kościele na Skałce. Dlatego, 
jak mówią przełożeni skałeczne-
go klasztoru, zainicjowany przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II  Rok 
Eucharystii w Kościele powszech-
nym, na Skałce przeżywany jest 
ze świętymi aniołami.

Prawda o aniołach

Istnienie aniołów jest praw-
dą wiary. Tak uczy Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego, opierając się 
na Piśmie Świętym i Tradycji. Są 
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Na krakowskiej Skałce został zainaugurowany Rok Świętych Aniołów

Ambasadorowie innej rzeczywistości

Mszy św. 
przewodniczył 
Nuncjusz 
Apostolski
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Na krakowskiej Skałce został zainaugurowany Rok Świętych Aniołów

Ambasadorowie innej rzeczywistości

stworzeniami duchowymi, posia-
dającymi rozum i wolę; należą 
do Chrystusa. Obecnie, od chwi-
li stworzenia,  „służą wypełnieniu 
zamysłu Bożego”. Pismo Świę-
te mówi o obecności i działaniu 
aniołów. Na przykład anioł ratuje 
Hagar i jej syna na pustyni, przy-
chodzi z pomocą prorokowi Elia-
szowi, jest przewodnikiem i to-
warzyszem Tobiasza w drodze. 
Również w Nowym Testamencie 
można wskazać wiele przykła-
dów anielskich objawień. Poczy-
nając od pięknego opisu Zwiasto-
wania, aniołowie obecni są przy 
narodzeniu Pana Jezusa, ostrze-
gają Świętą Rodzinę przed He-
rodem, aż po obecność przy Pa-
nu Jezusie w Ogrójcu i Zmar-
twychwstaniu. Jest wiele relacji 
świętych o pomocy udzielanej 
im przez aniołów, a także osób 
żyjących w głębokich relacjach z 
Panem Bogiem. Każdy człowiek 
ma swego Anioła Stróża, podob-

nie jak państwa i narody. Wiemy, 
że objawienia Matki Bożej w Fa-
timie poprzedzone zostały trzy-
krotnym spotkaniem z dziećmi 
Anioła Stróża Portugalii. 

Biblia mówi o siedmiu anio-
łach będących najbliżej Boga. 
Trzej z nich to św. Michał, uwa-
żany za Księcia Aniołów., św. Ga-
briel i św. Rafał. Imiona pozo-
stałych czterech archaniołów nie 
zostały ujawnione. Angelolodzy 
uważają, że aniołowie nie chcą 
zdradzać swych imion, aby bla-
skiem  swojej obecności nie od-
wracać uwagi  człowieka od czci 
Imienia Bożego. 

Według niemieckiego teolo-
ga Anselma Grüna, „aniołowie 
wskazują, że w życiu człowieka 
liczą się duchowe wartości. Przy-
chodzą do ludzi jako ambasado-
rowie innej, głębszej rzeczywi-
stości”. Teolog ten dokonał swo-
istej klasyfikacji aniołów, opiera-
jąc się na potrzebie doskonale-
nia w swoim życiu jakiejś nowej 
postawy. Postawy te podporząd-
kowuje określonym aniołom. W 
ten sposób pojawia się 50 anio-
łów, a wśród nich między inny-
mi: Anioł Miłości, Pojednania, Pa-
mięci, Ruszania w Drogę, Ciepła, 
Otwartości, Trzeźwości, Łagod-
ności, Ciszy itp. 

Czas aniołów

Wydaje się, że w obecnych 
czasach ludzie wykazują większe  
niż dotąd zainteresowanie anioła-
mi. Mówi się nawet o modzie na 
anioły. Wyrazem tego – jak mó-
wił na Skałce ks. arcybiskup Józef 
Kowalczyk, nuncjusz apostolski – 
jest cały, bardzo rozwinięty „prze-
mysł anielski”. Jednak wzrost po-
pytu na porcelanowe, gipsowe, 
czy papierowe aniołki świadczy 
bardziej o przypisywaniu im ma-
gicznej roli, według której sam 
fakt ich nabycia i posiadania za-
gwarantuje człowiekowi szczę-
ście i bezpieczeństwo. Właśnie 
dlatego w programie Roku Anio-

łów na pierwszym miejscu zna-
lazły się modlitwa i celebracje li-
turgiczne, uwzględniające aspekt 
duchowy zainaugurowanego wy-
darzenia. Nie będzie brakować 
także wydarzeń artystycznych, 
kulturalnych i naukowych. Jesz-
cze w lutym zapoczątkowany zo-
stał cykl konferencji o aniołach. 
W połowie kwietnia odbędzie 
się sesja naukowa pt. „Aniołowie 
w paulińskiej tradycji i pobożno-
ści”; dwukrotnie wystawiony zo-
stanie spektakl pt. „Aniołowie na-
szej ziemi” (sceniczna interpreta-
cja fragmentów Księgi Tobiasza, 
Pieśni nad pieśniami i Ewangelii). 
Także w kwietniu erygowane zo-
stanie Bractwo Aniołów Stróżów, 
w 380. rocznicę powstania pierw-
szego Bractwa na Jasnej Górze i 
Skałce. W czerwcu odbędzie się 
Festiwal Muzyki Anielskiej. Lip-
cowa XXIX Piesza Pielgrzymka ze 
Skałki na Jasna Górę w tym roku 
będzie odbywać się pod hasłem: 
„Z Aniołami Stróżami do Maryi Ja-
snogórskiej, Królowej Polski”. We 
wrześniu otwarta zostanie wy-
stawa „Anioły na szkle malowa-
ne oraz rzeźby rodziny Teresy, Ja-
na i Pauliny Śmigaczów”. W paź-
dzierniku odbędzie się poświę-

cenie kamiennej figury św. Mi-
chała Archanioła, zaś w listopa-
dzie na Skałce będzie gościć Ra-
dio Maryja i TV Trwam, a  w „Roz-
mowach niedokończonych” bę-
dzie  o tym, jak „Aniołowie po-
magają ludziom”. To tylko wybra-
ne punkty z bogatego programu, 
który zawarty został w wydanej 
z tej okazji publikacji pt.: „Kalen-
darium Roku Aniołów na Skałce 
2005/2006”. Także stałe wydarze-
nia przewidziane w kalendarzu 
liturgicznym, jak doroczna proce-
sja z Wawelu na Skałkę, Boże Cia-
ło, czy uroczystości odpustowe 
ku czci św. Michała Archanioła, 
pierwszego patrona Skałki, będą 
odbywały się pod znakiem Roku 
Świętych Aniołów.

Zapraszając do udziału, oj-
cowie paulini pragną wyjść na-
przeciw wszystkim wyzwaniom 
i niebezpieczeństwom zagra-
żającym człowiekowi. Jest to 
między innymi „niewłaściwe 
traktowanie czasu – zbytni po-
śpiech, który zabija pragnienie 
wieczności, tak głęboko wpisa-
ne w serce człowieka”. „Także 
obojętność i szalejący demon 
pieniądza oraz środki maso-
wego przekazu, lansujące tre-
ści sprzeczne z Ewangelią i z 
godnością osoby ludzkiej; fala 
neopogaństwa, wyrażająca się 
w wielu zjawiskach jak: nieli-
czenie się z dobrem wspólnym, 
egoistyczny indywidualizm, na-
woływanie ludzi do hedoni-
zmu i konsumpcjonizmu, se-
kularyzm, relatywizm moral-
ny, skrajny racjonalizm, roz-
kwit sekt, irracjonalizm i ma-
gia, egzystencjalny ateizm, roz-
pad rodziny i instytucji małżeń-
stwa, anarchia seksualna, wiel-
ka ignorancja religijna”.

„Chcemy temu się z mocą 
Bożą przeciwstawić – pisze we 
wstępie do wspomnianego »Ka-
lendarium« Ojciec Przeor. – Dla-
tego z krakowskiej Skałki rozlega 
się wezwanie do wspólnej modli-
twy ze świętymi Aniołami”.  

Nowy wizerunek św. Michała 
Archanioła 
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– Niedosyt i poczucie, 
że można to było lepiej zrobić 
nie opuszcza Emila Zaitza, szefa 
zespołu badawczego Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie 
i komisarza otwartej niedawno 
wystawy prezentującej efekty prac 
wykopaliskowych w zachodniej 
części Rynku Głównego. 

– Mam świadomość, że z 
punktu widzenia organizacji 
pracy badania archeologiczne 
można było rozpocząć o dwa 
miesiące wcześniej. Nie byłoby 
wtedy niepotrzebnych konflik-
tów z ekipami budowlanymi i 
nie stracono by bezpowrotnie 
materiału do badań. Te smut-
ne doświadczenia nie przyda-
ły się jednak na nic, nie wycią-
gnięto z nich odpowiednich 
wniosków, a przecież przed na-
mi druga część remontu płyty 
– mówi Emil Zaitz. – Nikt nie 
zlecił jeszcze prac archeolo-
gicznych we wschodniej czę-
ści Rynku, a już w czerwcu ma 
być kładziona nań nawierzch-
nia. Znowu nie będzie czasu 
na porządne badania archeolo-
giczne, a koparki będą stać nad 
głowami archeologów – mar-
twi się naukowiec.

Archeologowie „przeszka-
dzają” i opóźniają prace budow-
lane, taka jest powszechna opi-
nia, lekceważąca rolę i rangę ich 
badań, z których wyłaniają się 
dzieje odległej przeszłości. A 
możliwości interpretacyjne wy-

ników tych badań są te-
raz coraz większe. Ar-
cheologicznych znale-
zisk z lat 60., odkrytych 
podczas poprzedniego 
remontu Rynku Głów-
nego, nie można było 
tak dobrze zidentyfiko-
wać. Dzisiaj, dzięki ba-
daniom dendrologicz-
nym, z dużą precyzją można po-
wiedzieć, w którym wieku po-
wstała drewniana budowla. Po-
twierdziło się istnienie drewnia-
nych kramów, trzykrotnie prze-
budowywanych już w średnio-
wieczu. Od czasów lokacji do 
końca XV w. przebudowywano 
je i powstawały budynki mie-
szane: drewniane i murowane, 
z nich zachowały się fragmenty 
bardzo płytkich fundamentów. 
– O tym, że kramy istniały wie-
dzieliśmy, ale teraz zobaczyli-
śmy, jak one wyglądały – mówi 
Emil Zaitz.

W ciągu dwóch miesięcy do-
wiedziano się, głównie z ana-

lizy pyłków, o stu różnych ro-
ślinach, które rosły na obsza-
rze Rynku Głównego. Najwięk-
szą sensacją było stwierdzenie z 
całą pewnością, że były tu sady 
orzecha włoskiego i brzoskwiń. 
Informacje te uzyskano dzięki 
badaniom paleobotanicznym i 
palinologicznym. Na wystawie 
eksponującej efekty wykopalisk 
można zobaczyć  nawet dobrze 
zachowany grzyb z XIV wieku.

Najstarsze płytki posadzko-
we, ze skrzydlatym smokiem, 
wykopano w północnej części 
Ratusza, u wylotu ul. Szewskiej. 
To tajemnica: skąd się tam wzię-
ły? Wiadomo, że płytki cera-
miczne ornamentowe umiesz-
czano w obiektach reprezenta-
cyjnych, być może te pochodzą 
z kościoła, o którego istnieniu 
dotąd nic nie wiadomo, a rysu-
nek smoka kojarzony jest z po-
stacią św. Jerzego.

Wśród wielu dobrze zacho-
wanych przedmiotów skórza-
nych (ciżemki o małych rozmia-

rach, co świadczy o nie-
wielkim wzroście śre-
dniowiecznych ludzi) 
odnaleziono tajemni-
czy przedmiot, któ-
ry być może pełnił ro-
lę schowka na relikwie 
noszone na szyi. Świad-
czą o tym wytłoczone 
na nim rysunki i niewy-
jaśniony jeszcze napis 
łaciński. Maleńkie mie-
cze drewniane, miniatu-
rowe kości do gry, kora-

liki, tylko 7 monet. W sumie od-
naleziono 35,5 tysiąca rucho-
mych zabytków, w tym 4 tys. są 
okazami efektownymi. Wszyst-
kie świadczą o życiu i obycza-
jach naszych przodków. Warto 
się nad tym zastanowić, a szcze-
gólnie powinni zrobić to ci, od 
których decyzji zależy ciąg dal-
szy serialu „remont płyty Rynku 
Głównego”.

EK 
P.S. Warto odwiedzić Muzeum 
Archeologiczne przy ul. 
Poselskiej, gdzie trwa wystawa 
przedmiotów pochodzących z badań 
archeologicznych, prowadzonych 
w 2004 r. w Rynku Głównym.

Archeologiczny ekspres w Rynku 

Z koparką za plecami
Każda nowa inwestycja nie-

odmiennie budzi w 
Krakowie niepokój i wywołu-
je publiczną dyskusję. Obecnie 
trwa taki właśnie spór o przy-
legający do Wisły i należący do 
Kazimierza bulwar Inflancki. 
Na jego terenie, w miejscu nie-
istniejącego już kościoła pw. 
św. Jakuba z XIII wieku i daw-
nych murów obronnych, ma 
powstać zabudowa mieszka-
niowo-usługowa. Właścicielem 
gruntów jest gmina Kraków, 
która zamierza sprzedać je in-
westorowi, ten zaś chce po-
stawić tam kilkukondygnacyj-
ne bloki.

Przeciw tej koncepcji wy-
stąpiło już z listem protesta-
cyjnym prawie tysiąc miesz-
kańców Kazimierza. Wspiera-
ją ich – jak zwykle w takich sy-
tuacjach – organizacje i stowa-
rzyszenia powołane do ochro-
ny substancji zabytkowej Kra-
kowa. Nikt nie ma wątpliwości, 
że nadwiślański skwer nale-
ży rozsądnie wykorzystać. Roz-
bieżności zaczynają się w mo-
mencie próby określenia, ja-
ki charakter ma mieć jego za-
budowa.

Na szczęście mamy do czy-
nienia z rzeczową dyskusją. 
Ogromną rolę mają w niej do 
odegrania władze miasta, po-
nieważ to one postawią wa-
runki przyszłemu inwestoro-
wi. Jeżeli formułując je, po-
słuchają znawców zagad-
nienia i okolicznych miesz-
kańców, będziemy być może 
świadkami przełamania złej 
krakowskiej tradycji, zgodnie 
z którą projekt wzniesienia 
pod Wawelem każdego nowe-
go budynku staje się automa-
tycznie przyczyną awantur i 
niesnasek. BG

Nad Wisłą

Sporny 
bulwar
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Ten bulwar ma być zabudowany

wystawy prezentującej efekty prac 

– Mam świadomość, że z 
punktu widzenia organizacji 
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Odnalezione 
w trakcie 
wykopalisk 
skórzane ciżemki 
mają kilkaset lat
(zdjęcie u góry)

Ten tajemniczy 
przedmiot być 
może pełnił rolę 
schowka 
na relikwie 
noszone na szyi.
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Z lepszej strony

CZĄSTKI BIEDY
Nietrudno w Kra-
kowie, zwłasz-
cza zimą, zo-
rientować się, 
gdzie świad-
czona jest po-
moc. Kolejki 

o różnych porach dnia 
przed klasztorami, schroni-
skami, kuchniami dla ubo-
gich to swoisty zegar wy-
znaczający rytm życia bied-
nym, bezdomnym. Dużo ta-
kich miejsc jest zwłaszcza w 
centrum, a dobrze zorgani-
zowana w nich pomoc ścią-
ga do naszego miasta z róż-
nych stron kraju wszystkich, 
którzy gdzie indziej  nie mo-
gą liczyć na wsparcie. Na ze-
wnątrz wygląda to całkiem 
zwyczajnie:  przychodzi po-
trzebujący i otrzymuje chleb 
i herbatę, w innym miejscu 
zupę z wkładką, jeszcze w 
innym  kanapki, i wydaje się, 
że wszystko w porządku, bo 
nie będzie głodny. Jest to jed-
nak tylko cząstkowy obraz 
biedy, która się odsłania bar-
dziej, kiedy człowiek stanie 
bliżej, np. po drugiej stronie 
okienka, podejmując dyżur 
przy wydawaniu chleba. W 
ubiegłą sobotę w jednym z 
takich miejsc w ciągu pół go-
dziny błyskawicznie rozeszło 
się ponad 130 bochenków. 
Zrobiła się awantura, gdy ja-
kaś kobieta stanęła po raz 
drugi, bo zaraz jej wykrzy-
czeli, że ma rentę – a oni nie 
mają nic. 
Z tej drugiej strony (nie ma 
wielu chętnych na dyżur do 
wydawania chleba) widać, 
jak jedzą ten chleb, popijają 
herbatą i opowiadają, gdzie 
spędzili noc i ile razy na klat-
kach schodowych budziła ich 
Straż Miejska. Nie można pa-
trzeć na to obojętnie.
W jednej z krakowskich in-
stytucji urzędnik nie dowie-
rza, że gdzieś ludzie jedzą 
... sam chleb. Tak! Jedzą! 
Pełni obaw, aby im i tego 
nie zabrakło! Z takich czą-
stek składa się obraz pol-
skiej biedy.

ANNA OSUCHOWA

W Operze Krakowskiej

Melancholijny „Orfeusz”
Christoph Willibald Gluck w swym 
„Orfeuszu i Eurydyce” ożywił 
na scenie operowej grecki dramat. 
I tak  właśnie zinterpretował swą 
niedawną inscenizację „Orfeusza”
w Operze Krakowskiej reżyser
i scenograf zarazem – Włodzimierz 
Nurkowski, wybierając włosko-
-wiedeńską wersję dzieła z 1762 r.

Scenografię zaproponował 
skromną, wręcz symboliczną, 
ale plastyczną i poetycką. Re-
kwizyty ograniczył do mini-
mum. Postacie opery ukształ-
tował tak, by w ich grze i 
śpiewie znalazły wyraz zwy-
kłe ludzkie uczucia: smutek, 
radość, gniew i miłość. I chyba 
świadomie wyzwolił w całym 
przedstawieniu nutę melan-
cholii i zadumy: artysta ze swą 
sztuką pozostaje samotny. Jeśli 
wygrywa lub przegrywa, to tyl-
ko przez swą twórczość!

Partie tytułowe w omawia-
nej inscenizacji wykonały Alicja 
Węgorzewska-Whiskerd (Orfe-
usz) i Joanna Tylkowska (Eury-
dyka). Orfeusz Alicji Węgorzew-
skiej-Whiskerd to kolejny sukces 
tej artystki na krakowskiej scenie 
(po Lukrecji w „Gwałcie na Lu-
krecji” B. Brittena). Śpiewaczka 
jest przekonująca w grze i śpie-
wie. Swym delikatnym, subtel-

nym aktorstwem umie 
oddać wszystkie uczu-
cia swego bohatera. Po 
prostu wzrusza. Dyspo-
nuje pięknym w brzmie-
niu głosem mezzoso-
pranowym o wyjątko-
wo ciekawej barwie. I 
potrafi ten głos dosto-
sować do wykonywanych tre-
ści i nastrojów. Joanna Tylkow-
ska śpiewała z techniczną spraw-
nością także ładnym w barwie 
głosem. A niewielka rola Amo-
ra potwierdziła talent i możliwo-
ści młodej sopranistki, Katarzyny 
Oleś-Blachy.

Muzycznie operę przygo-
tował Piotr Sułkowski. Jego 
linia narracyjna była prosta 

i przejrzysta. „Wier-
ność epoce” (muzy-
cy grali na instru-
mentach współcze-
snych) osiągał dzię-
ki, jak sam powie-
dział, „pewnym za-
biegom technicz-
nym w ustawieniu in-

strumentów”. Wydaje się, iż 
udało mu się także osiągnąć 
efekt spójności przedstawie-
nia. Dodać jeszcze należy, iż 
twórcą udanego ruchu sce-
nicznego w realizacji spekta-
klu była Elena Korpusenko, a 
chór, jakże ważny w tej ope-
rze, przygotowała Ewa Ba-
tor.

JACEK CHODOROWSKI

To tytuł wystawy, którą moż-
na oglądać do końca marca 

w nowotarskim ratuszu. Ponad 
100 ikon i ikonostasów prze-
kazali prywatni kolekcjonerzy 
z całego Podhala.  „Ikona nie 
jest zwykłym obrazem, jest 
mistycznym pośrednikiem po-
między światem ziemskim i 
światem niebieskim” – mówi 
kurator wystawy Joanna Voit.

Pokazane obrazy przed-
stawiają głównie Chrystusa i 
Matkę Bożą oraz św. Mikoła-

ja. Najstarszy pochodzi z po-
czątku XVIII w. Powstały z  
desek lipowych, modrzewio-
wych i sosnowych. „Nie zna-
my autorów tych pięknych 
dzieł, ponieważ dawniej uwa-
żano, że malarz tylko użycza 
swych dłoni Panu. Stąd au-
torzy nie podpisywali swo-
ich dzieł” – przypomina Jo-
anna Voit.

„Od czasu pontyfikatu Ja-
na Pawła II Kościół rzymsko-
katolicki  coraz częściej i chęt-

niej sięga do korzeni pierw-
szych chrześcijan, dla których 
Chrystus w ikonie był nie tylko 
dziełem sztuki. On się w nim 
uobecniał” – mówi Krzysztof 
Kubat, podhalański artysta i 
nauczyciel plastyki w nowotar-
skim gimnazjum.

JG

Wystawa w Muzeum Podhalańskim 
PTTK w Nowym Targu czynna w 
poniedziałek w godz. 10.00–18.00, 
wtorek–piątek 8.30–15.30.

Ze zbiorów górali 

Mistyczny świat ikon
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Alicja 
Węgorzewska-
-Whiskerd 
subtelnie 
przedstawiała 
uczucia 
głównego 
bohatera



Gdy w wyniku zaborów 
powstała w 1772 roku granica 
na Wiśle, mieszkańcy Bobrku 
zostali odcięci od kościoła 
parafialnego w Oświęcimiu. 
Pojawiła się wówczas 
konieczność budowania 
kościoła w Bobrku. 

Już w roku 1772 istnia-
ła w Bobrku samodzielna 
wspólnota, chociaż jesz-
cze nie na prawach para-
fii. Budowę kościoła ukoń-
czono w roku 1798, a w 
sześć lat później został on 
poświęcony. Oficjalnie ery-
gowano parafię 12 kwiet-
nia 1840 roku, a jej tery-
torium wydzielono z pa-
rafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w 
Oświęcimiu. 

Obecnie wspólnota li-
czy około 3600 wiernych 
i tworzą ją dwie wioski: 
Bobrek i Gromiec. Jeszcze 
do niedawna w granicach 
parafii znajdował się Go-
rzów, w którym w 1998 r.  
powstała parafia pw. św. 
Jadwigi Królowej. W obec-
nej sytuacji kościół para-
fialny stoi na obrzeżach 
parafii, i mieszkańcy cią-
gnącego się wzdłuż Wi-
sły Bobrku mają do świą-
tyni nawet siedem kilome-
trów. Ludzie mają daleko 
do kościoła  i nic dziwne-
go, że na Mszach w ciągu 
tygodnia jest ich niewielu.  
Poza tym duże odległo-
ści od kościoła stwarzają 
pewne problemy duszpa-
sterskie w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą, zwłasz-
cza jeśli chodzi o tworze-
nie grup przy parafii – mó-
wi proboszcz, ks. Stani-
sław Maślanka. To jednak 

wcale nie znaczy, że reli-
gijność mieszkańców Bo-
brka jest słaba. Tutaj bar-
dzo wielu wiernych przy-
stępuje do Komunii świę-
tej. – Pięć lat temu, w uro-
czystość Chrystusa Króla, 
gdy odbywało się liczenie 
parafian, co drugi uczest-
nik Mszy św. uczestniczył 
w Komunii – wspomina 
ks. Stanisław. Warto pod-
kreślić, że wielu ludzi w 
sposób dojrzały i często 
korzysta z sakramentu po-
kuty, co jest efektem pracy 
duszpasterskiej poprzed-
nich proboszczów, którzy 
kładli nacisk na praktyko-
wanie pierwszych piąt-
ków. Z roku na rok zmniej-
sza się, chociaż nieznacz-
nie, liczba chodzących na 
niedzielne Msze, lecz jed-
nocześnie ci, którzy są 
praktykującymi katolika-
mi, przystępują często do 
Komunii, co jest znakiem 
pogłębionej pobożności 
eucharystycznej. 

Na terenie parafii znaj-
duje się Dom Pomocy Spo-

łecznej, w którym mieszka 
około 230 niepełnospraw-
nych chłopców. Przez wie-
le lat ośrodek prowadzo-
ny był najpierw przez słu-
żebniczki, a od ponad 90 
lat pracują tam szarytki. 
Obecnie w ośrodku pracu-
je osiem sióstr oraz perso-
nel świecki.

W ciągu ostatnich kil-
ku lat udało się wykonać 
wiele koniecznych prac 
przy kościele i plebanii. 
Został uporządkowany 
strych kościoła i naprawio-
ny dach świątyni, wymie-
niono więźbę dachową na 
budynku plebanii, odno-
wiona została elewacja ko-
ścioła, łącznie z wieżą, na 
której wymieniono blachę. 
Równocześnie wykonano 
kilka ważnych prac kon-
serwatorskich w koście-
le. Ks. proboszcz podkre-
śla, że wierni tej parafii, 
gdy widzą, że coś się robi, 
chętnie pomagają, zarów-
no finansowo, jak i wkła-
dem swojej pracy. 

KS. IO

KS. STANISŁAW 
MAŚLANKA

Wyświęcony w 1965 r. Pra- 
cował jako wikariusz 
w Marcyporębie, Frydry-
chowicach, Bielsku-Białej 
w par. Opatrzności Bożej, 
w Krakowie na os. Bro-
nowickim. Od 1987 do  
1992 r. pracował w Dusz-
pasterstwie Rodzin 
w kurii. Od 1992 r. był 
penitencjarzem w kościele 
Mariackim w Krakowie i 
jednocześnie kapelanem 
hospicjum. Od końca lutego 
1998 r. jest proboszczem w 

PANORAMA PARAFII
Bobrek: pw. Przenajświętszej Trójcy

Przychodzą z daleka

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele: 7.30, 9.00, 10.00 (w Domu Pomocy 

Społecznej), 11.00, 15.00 (w kaplicy w Gromcu), 16.30
 W dni powszednie: 7.00, 16.30

W ciagu
ostatnich 
kilku lat 

wykonano wiele 
koniecznych 

prac
przy kościele

i plebanii

krakow@goscniedzielny.pl
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VIII

ZDANIEM PROBOSZCZA
Kocham ludzi i sprawę, której chcę służyć. Kiedy 
widzę współpracę z ludźmi, to mnie to uskrzydla, i 
wtedy nie zrażam się żadnymi trudnościami.  One 
mnie nawet bardziej mobilizują. W swoim życiu ka-
płańskim tworzyłem trzy środowiska duszpaster-
skie: parafię na os. Złote Łany w Bielsku-Białej, para-
fię na os. Bronowickim oraz duszpasterstwo w ho-
spicjum. Już na początku mojego pobytu w parafii 
w Bobrku trzeba było remontować kościół i pleba-
nię, i wtedy odczułem, że ludzie są ze mną. Dzięki 
współpracy udało się dokończyć zaplanowane pra-
ce. Wiadomo że zawsze znajdą się tacy, którzy rzu-
cają kłody pod nogi. Za nich się modlę i próbuję 
unikać. W życiu nie miałem wielu wrogów. W per-
spektywie 40. rocznicy święceń kapłańskich, którą 
będę obchodził w tym roku, mówię: „Bogu niech 
będą dzięki za to, co zrobiłem”. 


