
Słyszałem zdanie pewne-
go „autorytetu”, które 

mnie zwaliło z nóg. Według 
niego, książka Dana Browna 
to rzekome dobrodziej-
stwo dla Kościoła, ponieważ 
wzbudziła zainteresowanie 
historią i teologią. To brzmi 
prawie tak samo absurdalnie, 
jak gdyby ktoś powiedział, 
że dobrze się stało, iż kogoś 
napadnięto i wybito mu zę-
by, bo przy tej okazji denty-
sta wstawi mu nowe plom-
by. Atak zawsze pozosta-
je złem, tu bluźnierstwem, 
chociażby nawet zrządze-
niem Wszechmocnego Boga 
z tego zła wyszło dobro.  
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ZA TYDZIEŃ
  Obszerny FOTOREPORTAŻ Z 

PIELGRZYMKI BENEDYKTA XVI w 
naszej archidiecezji

  WRAŻENIA I OPINIE znanych 
krakowian związane z piel-
grzymką Papieża

Kilka tysięcy uczniów z całego kra-
ju,  ze szkół noszących imię Jana Pa-

wła II, oraz tysiące członków straża-
ckich orkiestr dętych przyjechało do 
Wadowic dla upamiętnienia 86. rocz-
nicy urodzin swego patrona. Wzięli 
udział we Mszy świętej, odprawionej 
przez ks. kard. Stanisława Dziwisza. 
Przedstawiając warunki, w jakich wy-
rastał młody Karol Wojtyła, metropo-
lita krakowski powiedział: „Takie śro-
dowisko życia miał nasz umiłowany 
Ojciec Święty, którego opiece powie-
rzyliście swoje szkoły. Powinniście sta-
rać się odzwierciedlać jego styl życia

w swoim postępowa-
niu”. Delegacje uczniów 
otrzymały sadzonki dę-
bów Jana Pawła II, któ-
re zasadzą przed swoi-
mi szkołami. 

ZŁOŻYLI HOŁD PATRONOWI

Tysiące uczniów 
i strażaków 
zgromadziło się 
na wadowickim 
rynku

KS. IRENEUSZ OKARMUS
redaktor wydania
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W ostatnich dniach docie-
ra do nas wiele pytań od-

nośnie do filmu „Kod da Vinci”. 
Reklamowany jako film sensa-
cyjny, „najbardziej oczekiwany 
obraz roku”, w rzeczywistości 
jest dziełem propagandowym 
i antykościelnym. Sensacja, 
kłamstwo, podważanie najwyż-
szych wartości wspólnych wie-
lu milionom ludzi na świecie, 
a niekiedy wręcz bluźnierstwo 
stają się w „Kodzie da Vinci” 
skutecznym sposobem osiąga-
nia przez producentów filmu 
zamierzonych korzyści. 

Film przedstawia świa-
domie zdeformowany wize-
runek Kościoła katolickiego, 
bluźnierstwo tego obrazu to 
nie tylko mieszanie fikcji z hi-
storią, ale także wystawianie 
na sprzedaż kłamliwej historii 
Jezusa Chrystusa. Nie ma wąt-
pliwości, że film jest sympto-
mem szerzącej się w niektó-
rych warstwach społeczeństw 
nienawiści do Kościoła katoli-
ckiego. Ukrytym bowiem ce-
lem filmu jest przekonanie 
widzów, że chrześcijaństwo 

jest religią sprzecz-
ności, zatajeń i fał-
szu. „Kod da Vinci”, 
podobnie jak książ-
ka Dana Browna, op-
arty na licznych błę-
dach i kłamstwach, 
zaprzecza bóstwu Je-
zusa Chrystusa, podważa wia-
rygodność Ewangelii oraz w 
bezprecedensowy sposób 
uderza w Kościół katolicki. 
Z tego względu może stać 
się pożywką dla wrogów Koś-
cioła do wywołania kolejnych 
oskarżeń pod jego adresem i 

swoistej kampanii antykościel-
nej i antyreligijnej w ogóle. 

Wobec oszczerstw rozpo-
wszechnianych przez „Kod da 
Vinci” chrześcijanie nie mogą 
pozostać w bezczynności. Trze-
ba wykorzystać tę chwilę, by 
przygotować się do świadcze-
nia i mówienia prawdy o Jezu-
sie Chrystusie. Trzeba wzmóc 
modlitwę za tych, którzy obra-
żają uczucia religijne innych i 
wykazują całkowity brak sza-
cunku dla chrześcijan. Trzeba 
też wzbudzić w sobie ducha 

chrześcijańskiej asce-
zy i rezygnacji, by nie 
przysparzać korzyści i 
popularności wrogom 
chrześcijaństwa. 

Choć mamy świa-
domość, że protesty 
mogą wzmóc zaintere-

sowanie filmem, ufamy głębo-
ko, że zło może obrócić się w 
dobro, kłamstwo skłonić do po-
szukiwania prawdy, a brak sza-
cunku do człowieka przemienić 
się w miłość i przebaczenie.

KARD. STANISŁAW DZIWISZ 
metropolita krakowski

List kard. S. Dziwisza w sprawie „Kodu Leonarda da Vinci”

Bluźnierczy film

Kard. Stanisław 
Dziwisz zajął 
jasne stanowisko 
w sprawie „Kodu 
Leonarda 
da Vinci”
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ZAKOPANE. Blisko 70 jeźdź-
ców z banderii konnej w stro-
jach góralskich, trzymających 
w rękach flagi papieskie i ma-
ryjne, prowadziło w niedziel-
ne popołudnie 14 maja ulica-
mi Zakopanego procesję ma-
ryjną, zorganizowaną z oka-
zji  89. rocznicy objawień fa-
timskich oraz w 25. roczni-
cę cudu ocalenia życia Jana 
Pawła II w zamachu z 13 ma-

ja 1981 r. Procesja wiodła od 
sanktuarium Matki Boskiej 
na Krzeptówkach do kościo-
ła Świętej Rodziny. Po krót-
kim nabożeństwie wierni prze-
szli Krupówkami do kościoła 
Świętego Krzyża. Górale nieśli 
ze sobą m.in. krzyż, który ado-
rował Jan Paweł II w Wielki 
Piątek w 2005 r. Nabożeństwo 
uświetniła kapela góralska i or-
kiestra z Jasnej Góry.

Procesja fatimska

Górale szli procesyjnie przez Krupówki
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KATOWICE. Krakowscy edy-
torzy religijni: Wydawnictwo św. 
Stanisława BM, Wydawnictwo 
WAM, Wydawnictwo Księży Ser-
canów DEHON, Wydawnictwo 
Karmelitów Bosych, Wy-
dawnictwo Benedykty-
nów TYNIEC i Wydaw-
nictwo PAGANINI wezmą 
udział w II Kiermaszu 
Wydawców Katolickich, 
który odbędzie się 2 i 3 czerwca 
w Katowicach (gmach Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego, ul. Jordana 18). Kiermasz 
zorganizowany pod patronatem 
ks. abp. Damiana Zimonia, me-
tropolity katowickiego,  oraz cykl 
imprez towarzyszących spotka-
niu, skierowany jest do studen-
tów i młodzieży szkół średnich, 
mieszkańców Katowic i miast 
ościennych, a także księgarzy i 
bibliotekarzy. Nie bez znaczenia 
dla organizatorów pozostało sze-
rzenie czytelnictwa wśród naj-
młodszych, dlatego szereg im-
prez towarzyszących kiermaszo-
wi skierowanych zostało właśnie 
do dzieci. W gmachu Wydziału 
Teologicznego swoje publikacje 
prezentować będą wydawcy z ca-
łej Polski, odbędzie się również 
szereg prezentacji nowości wy-
dawniczych, spotkania autorskie, 
dyskusje z udziałem wielu zna-
nych osób, koncerty, a także licz-

ne atrakcje dla dzieci i wiele im-
prez plenerowych przed budyn-
kiem Wydziału Teologicznego. Na 
stoiskach prezentowane będą no-
wości książkowe, wydawnictwa 

albumowe, płyty i wie-
le innych. Sporo z nich 
poświęconych będzie 
osobom Jana Pawła II
oraz Benedykta XVI. 
Kiermasz to doskonała 

okazja, aby uzupełnić swoje do-
mowe biblioteczki, gdyż książ-
ki proponowane będą w cenach 
producenta. – W ramach kier-
maszu zorganizowany zostanie 
też wielki koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Koncertem tym 
organizatorzy, wykonawcy oraz 
wydawcy katoliccy pragną oddać 
hołd ofiarom styczniowej tragedii 
w MTK oraz wyrazić szczere po-
dziękowanie wszystkim Służbom 
Ratowniczym. Odbędzie się rów-
nież spotkanie połączone z pre-
zentacją albumu „A nadzieja za-
wieść nie może”, na które za-
proszone zostały osoby poszko-
dowane w styczniowej trage-
dii, ich rodziny oraz ratowni-
cy. Podczas spotkania wyemi-
towany zostanie film Ireneusza 
Kaznochy „Śląski niy wszy-
stek umrze”. Godziny otwarcia 
kiermaszu: 2 czerwca (piątek): 
9.00–18.30, 3 czerwca (sobo-
ta): 9.00–17.30.

Krakowianie na targach

Przepraszamy za pomyłkę w 
tekście Jana Gąbińskiego „Na 

Święcie Bacowskim”. W druku 
podano, że „najlepiej z zestawem 
pytań spośród uczniów poradzi-
ła sobie Ewa Kleps z Kościeliska”. 
Faktycznie zaś ową uczennicą była 

Zuzanna Łękawska z Kościeliska, 
natomiast s. Ewa Kleps, adorator-
ka Krwi Chrystusa, jest jej kate-
chetką. Przepraszając za pomył-
kę, gratulujemy jednocześnie s. 
Ewie świetnego przygotowania 
uczennicy.

KRAKÓW. Szkolne Koła Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej 
oraz United Africa (Organizacja 
„Jedność Afrykańska”) organizują 
mecz piłkarski o puchar „Gościa 
Niedzielnego”, w którym zmierzy 
się drużyna złożona z przedsta-
wicieli Afryki (głównie studentów 
krakowskich uczelni) z zespołem, 
w którym zagrają księża z diecezji 
krakowskiej oraz przedstawiciele 
TVP 3 i Radia Kraków Małopol-

ska. Mecz ma dwa cele: protest 
przeciwko wszelkim formom ra-
sizmu oraz zwrócenie uwagi na 
potrzeby wspierania misjonarzy, 
szczególnie polskich, pracujących 
w krajach afrykańskich. Mecz od-
będzie się 4 czerwca o godzi-
nie 16.00  na stadionie klubu 
„Zwierzyniecki” (wejście od uli-
cy Focha). Gośćmi honorowymi 
będą: trener Henryk Kasperczyk 
oraz Robert Korzeniowski.

Przeciwko rasizmowi

KRAKÓW. 16 maja w bazy-
lice Mariackiej kard. Stanisław 
Dziwisz odprawił Mszę świętą 
dla Cracovii i Wisły, w której 
wzięli udział sportowcy, dzia-
łacze i kibice obu klubów. Z 
prośbą o odprawienie Mszy św. 
zwrócili się do metropolity kape-
lani obu klubów – księża Henryk 
Surma (Cracovia) i Bronisław 
Fidelus (Wisła). Podczas Mszy 
przedstawiciele obydwóch klu-
bów czytali czytania mszalne i 
wezwania modlitwy wiernych, 
w której była między innymi 
prośba w intencji przebaczenia i 
życzliwego dopingu – bez prze-
kleństw i agresji. Na znak poko-
ju wszyscy podawali sobie rę-
ce, a klubowe sztandary pokło-

niły się sobie przed ołtarzem. 
Msza święta była nawiązaniem 
do wydarzenia sprzed roku, 
gdy po śmierci Jana Pawła II
doszło do pojednania kibiców 
zwaśnionych krakowskich klu-
bów. Krakowski metropolita 
nawiązał do tego wydarzenia. 
Mówił, że Msza św. z udziałem 
kibiców obu klubów, odprawio-
na na stadionie Cracovii, by-
ła przykładem wspaniałej jed-
ności i wydarzeniem, o którym 
mówiono nie tylko w Polsce. – 
Późniejsze wydarzenia pokaza-
ły, że stworzenie takiej jednoś-
ci nie jest łatwe, ale trzeba pa-
miętać, że każdy zasiew dobra 
przynosi owoce – powiedział 
kard. Dziwisz. 

Msza św. dla Wisły i Cracovii

albumowe, płyty i wie-
le innych. Sporo z nich 
poświęconych będzie 
osobom Jana Pawła II
oraz Benedykta XVI. 
Kiermasz to doskonała 

Na znak pokoju klubowe sztandary pokłoniły się sobie przed ołtarzem
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Wizyty kard. Ratzingera w archidiecezji krakowskiej

Był kilka razy
Kardynał Joseph Ratzinger 
po raz pierwszy gościł w naszej 
diecezji podczas pierwszej wizyty 
Jana Pawła II w Polsce. 
10 czerwca w 1979 roku 
uczestniczył we Mszy św. 
na krakowskich Błoniach. 

We wrześniu 1980 ro-
ku przyjechał znowu do Pol-
ski, tym razem wraz z delega-
cją Episkopatu Niemiec. Wów-
czas odwiedził m.in. Oświę-
cim i Kraków. 13 września, 
podczas Mszy św. w  bazyli-
ce Mariackiej, wygłosił kaza-
nie nt. „Wiara chrześcijańska 
a Europa”. Powiedział wte-
dy: „Po mrocznej historii, któ-
rą w  stosunkach Niemców i 
Polaków mamy już za sobą, 
obecne zaproszenie jest dla 
mnie szczególnie cennym zna-
kiem jednoczącej i pojednaw-
czej potęgi wiary, która da-
je siłę do przebaczenia. Za 
ten dar przebaczenia, poko-
ju i braterstwa z wiary, pragnę 
podziękować”. 

Rok 1988

24 października 1988 r. 
kard. Ratzinger, wspólnie z 
kard. Franciszkiem Machar-
skim, odwiedził sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 
klasztornej kronice zapisano, 
że zakonnicy oczekiwali na kar-
dynała na dziedzińcu. Obaj hie-
rarchowie najpierw modlili się 
w kaplicy Matki Bożej Kalwa-
ryjskiej, a następnie zwiedzi-
li bazylikę i wspólnie z zakon-
nikami zjedli posiłek w refek-
tarzu. Pamiątką po tej wizy-
cie pozostał autograf kardy-
nała Ratzingera w klasztornej 
kronice. Tego dnia odwiedził 
on również dom rodzinny Ja-
na Pawła II w Wadowicach, co 
potwierdza wpis do księgi pa-
miątkowej.

Rok 1999

19 kwietnia 1999 roku na 
zaproszenie metropolity kra-

kowskiego kard. Fran-
ciszka Macharskiego i 
Wydawnictwa „Znak” 
prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary kolejny 
raz odwiedził Kraków. 

W Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego wygło-
sił wykład pt. „ Jed-
ność wiary i wielość kultur. 
Refleksje związane z encykli-
ką Fides et ratio”. Kardynał Ra-
-tzinger powiedział wówczas, 
że Ewangelia nie przeszkadza, 
tym, którzy ją przyjmują, w 
zachowaniu własnej tożsamo-
ści, gdyż wielość kultur jest 
niejako wszczepiona w nią sa-
mą. Prefekt Kongregacji Na-
uki Wiary skrytykował wów-
czas współczesne tendencje 
filozoficzne, które podważa-
ją sens pytań o prawdę. – Je-
śli się przestanie mówić o Bo-
gu, o grzechu i łasce, o śmier-
ci i o życiu wiecznym, wtedy 

cały krzyk i cały hałas, 
jaki daje się słyszeć, 
będzie tylko darem-
ną próbą zagłuszania 
faktu, że zamilkło w 
nas to, co rzeczywi-
ście ludzkie. 

Podczas tej samej 
wizyty odbyło się jesz-
cze ciekawe spotka-

nie u ojców dominikanów. Kar-
dynał wziął udział w dysku-
sji panelowej, w czasie której  
dyskutowano m.in. na tematy 
związane z ekumenizmem.

Rok 2003

Po raz ostatni obecny Pa-
pież odwiedził królewski Kra-
ków trzy lata temu jako legat 
papieski na uroczystości 750. 
rocznicy kanonizacji św. Stani-
sława. 11 maja odbyła się tra-
dycyjna procesja z Wawelu na 
Skałkę. Uroczystej Mszy świę-
tej przewodniczył ks. kard. Jo-

seph Ratzinger. Na zakończe-
nie Mszy św. przeczytał w ję-
zyku niemieckim kilka zdań 
ze swego przemówienia, któ-
re następnie w całości odczytał 
po polsku kard. Macharski. Le-
gat papieski wskazał na świę-
tego Stanisława jako na stróża 
wartości, które scalają świat. 
Podkreślił, że ten święty przy-
pomina, iż wszyscy są podpo-
rządkowani Bogu, i tylko ta 
równość jest gwarantem na-
szej wolności. Przejmująco za-
brzmiały wówczas słowa kar-
dynała Ratzingera o Janie Paw-
le II. – To, co przykładnie wy-
pełnił do końca św. Stanisław, 
na nowo urzeczywistnia papież 
Jan Paweł II. Ojciec Święty stał 
się jeszcze bardziej wiarygod-
ny i kochany, bo się nie oszczę-
dza i promieniuje Bożą radoś-
cią. Jest wielkim, wiarygodnym 
posłańcem Jezusa Chrystusa 
w naszych czasach.

KS. I.O.
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W roku 2003 
kard. Ratzinger 
był legatem 
papieskim 
na uroczystości 
750-lecia 
kanonizacji 
św. Stanisława
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Krakowski (a ściślej mó-
wiąc nowohucki) reży-
ser Jerzy Ridan twier-
dzi, że nie udało się do-

tąd nakręcić dobrego filmu do-
kumentalnego o Krakowie. On 
sam próbował się z tym mie-
rzyć częściowo, kręcąc filmy 
o Nowej Hucie: „Róg Marksa i 
Obrońców Krzyża” (o obronie 
Krzyża Nowohuckiego), „Lenin 
z Krakowa” (o pomniku Lenina), 
„Orkiestra Dęta”. Nigdy jednak 
nie udało mu się ogarnąć cało-
ści. Okazją stała się propozycja z 
Telewizji Polskiej. „Trzeci program 
TVP zwrócił się do mnie o zrobie-
nie filmu o polskiej pielgrzymce 
Benedykta XVI. Szukaliśmy te-
matu. Zleceniodawcy oczekiwa-
li, że będzie to film nietypo-
wy, odchodzący od stereotypu. 
Najpierw przyszedł mi do głowy 
obóz Auschwitz. Musiałbym tu 
jednak użyć wielu wypowiedzi 
różnych osób, a takie wypowie-
dzi do kamery są dość statycz-
ne, nie ma w nich zbyt wiele ki-
na.  Dlatego odszedłem od tego 
pomysłu. Fascynował mnie na-
tomiast zawsze Kraków w mo-
mencie przyjazdu Jana Pawła 
II. Kraków się wówczas całko-
wicie zmieniał. Od razu stawał 
się radosny, stawał się wielki. 
Chciałbym to zarejestrować, bo 
nikt do tej pory jeszcze dobrze 
tego nie uczynił” – mówi re-
żyser. Do zarejestrowania wie-
lobarwności i złożoności życia 
miasta w trakcie pielgrzymki nie 
wystarczą jednak dwie lub trzy 
kamery. Najlepiej byłoby, gdyby 
oko kamery towarzyszyło miesz-
kańcom Krakowa i pielgrzymom 
w bardzo wielu punktach miasta. 

Nie jest to jednak łatwe tech-
nicznie.

Wszyscy do kamer!

Reżyser myślał początkowo 
o 5, potem 10 kamerach, ob-
sługiwanych przez studentów 
ze szkoły filmowej, którzy ma-
ją świeże spojrzenie. „Wciąż mi 
jednak było tych kamer mało. 
Pomyślałem, że jak od rana te 
tłumy ludzi będą szły w kierun-
ku Błoń, to tych kilka kamer nie 
wystarczy i może by wykorzystać 
kamery monitoringu policyjnego 
i Straży Miejskiej, które dałyby 
szerszą perspektywę. Pomyśla-
łem więc: »zróbmy film z miesz-
kańcami tego miasta!«” – mó-
wi. Do obrazu rejestrowanego 
przez 20 ekip filmowych dojdzie 
zapis z kamer monitorujących 
miasto oraz obrazy nakręcone 
przez setki, a może tysiące piel-
grzymów i turystów (realizatorzy 
już teraz mają zgłoszenia od kil-
kuset osób). W ten sposób film 
nie tylko ma szansę wszechstron-

nie pokazać ważny fakt 
społeczny, jakim będzie 
pobyt Benedykta XVI w 
Krakowie, ale i sam sta-
nie się ważnym faktem 
społecznym, przez za-
angażowanie tak wielu 
osób w jego powstanie. 
„Chcielibyśmy, żeby jak 
najwięcej kamer znalazło się w 
rękach mieszkańców Krakowa. 
Byłem niedawno w teatrze »Gro-
teska« na koncercie dla młodzie-
ży. Policzyłem, że na widowni by-
ło co najmniej 50 kamer. Wiele 
osób więc kręci filmy i ma o tym 
jakieś pojęcie” – mówi Ridan. Re-
alizatorzy chcieliby, by posiada-
cze kamer kręcili to, co widzą, po 
swojemu. Dostaną jednak pewne 
instrukcje techniczne za pomocą 
informacji zawartej na stronie in-
ternetowej (www.otwartemiasto.
pl) i w tysiącach ulotek rozdawa-
nych na ulicach miasta. „Zakła-
damy, że niektóre ujęcia zosta-
ną nakręcone przez pielgrzymów 
lub turystów zagranicznych. To 
może być szczególnie ciekawe, 

bo ich spojrzenie będzie 
zupełnie inne niż nasze” 
– mówi Ridan.

Realizatorzy przez 
rozliczne kamery chcą 
jak najbardziej wnikli-
wie zaobserwować ży-
cie miasta. Nie zależy im 
na stereotypowych wy-

powiedziach ludzi przed kamerą; 
chcą zarejestrować ich reakcje. 
Pokazać, jak jadą do Krakowa z 
różnych miejsc Polski, jak czeka-
jąc na rozpoczęcie Mszy św., śpią 
na Błoniach. Kamery będą zain-
stalowane w pociągach wiozą-
cych pielgrzymów. Jedna kame-
ra będzie zainstalowana w pocią-
gu, który będzie wiózł młodzież 
akademicką z Torunia i Bydgosz-
czy, druga będzie zaś towarzy-
szyła pielgrzymce pieszej z Tar-
nowa, która będzie maszerować 
przez trzy dni.

Scenariusze pisze życie

Jerzy Ridan wie, czego chce. 
Napisał dokładny scenariusz fil-

Setki kamer przekażą 
obraz Krakowa 

w czasie 
pielgrzymki 

Benedykta XVI. 
Jerzy Ridan nakręci film, 
jakiego jeszcze nie było.

Setki kamer pokażą „Otwarte miasto”

Sfilmują papieski Kraków

W oku kamery 
znajdą się tłumy 
pielgrzymów 
idących 
z peronów 
dworca 
kolejowego 
ku Błoniom

tekst 
BOGDAN GANCARZ
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mu. Tytuły poszczególnych czę-
ści: „Oczekiwanie”, „Przyje-
chał”, „Spotkanie”, „Modlitwa”, 
„Krew”, „Miłosierdzie”, „Nie lę-
kajcie się!”, „Regina Coeli” po-
kazują, w jaki sposób twórcy fil-
mu chcą skondensować zebra-
ny materiał. Oto scenariuszowy 
przykład tego, co może być po-
kazane w „Oczekiwaniu”: „Dyna-
miczny montaż. Tętniące życiem 
miasto. Ruch uliczny. Spieszący 
się ludzie. Ostatnie prace przy 
dekoracji ulic i domów. Sztab w 
Policji, omawianie zagrożeń i za-
bezpieczeń. Aula. 300-osobowy 
chór przygotowuje się do próby. 
Dyrygent Piotr Pałka podaje ton. 
Przygotowanie brygad antyter-
rorystycznych. Sytuacje w Cen-
trum Prasowym. Rynek krakow-
ski. Ustawianie podestów – sta-
nowisk dla dziennikarzy. Kwia-
ciarki sprzedają kwiaty. Wzla-
tują gołębie. Aula. Chór śpiewa 
pieśń »Nie lękajcie się« (skompo-
nowaną na spotkanie z młodzie-
żą). Sztab w Policji. Omawianie, 
na wypadek zagrożenia, awaryj-
nej trasy przejazdu Benedykta 
XVI. Wawel. Katedra. Wnętrze. 
Przez witraże sączą się smugi 
świateł. Kilka osób klęczy przed 
ołtarzem (przed trumną św. Sta-
nisława). Cisza”.

Atutem użycia wielu kamer 
może być rozmaitość obrazów. 
Nie tylko scen ujętych przez 
pierwszy szereg kamer w cen-
trum miasta. Realizatorów inte-
resuje również to, co dzieje się 
na dworcach kolejowych, w do-
mach, zakładach pracy (zareje-
strują m.in., jak kucharze restau-
racji „Wierzynek” w przerwie 
między przyrządzaniem wykwin-
tnych potraw rzucają okiem na 
to, co widać w oku kamery re-
jestrującej obraz przylegającej 
do Rynku Głównego części ul. 
Grodzkiej). „To, co będzie się 
działo w sektorach dla VIP-ów, 
zarejestrują kamery telewizyj-
ne i my będziemy mieli dostęp 
do tych materiałów. Będziemy 

się więc mo-
gli swobodnie 
skoncentro -
wać na czym 
innym. Nie na 
ludziach stoją-
cych tuż przy barierkach, ale na 
tych, którzy się do nich nie dop-
chali. Nie tylko na tych stojących 
na Błoniach w lepszych sekto-
rach, ale i tych, którzy znaleź-
li się zupełnie na obrzeżach. To 
też przecież fragment prawdy 
tego miejsca i tego czasu. Nie 
możemy jednak do końca prze-
widzieć, jaki kształt ostatecznie 
przybierze film. Wprawdzie ma-
my scenariusz, ale w przypad-
ku filmu dokumentalnego mo-
że być on tylko zarysem, zaś ży-
cie i tak go weryfikuje. Niekiedy 
dzieją się rzeczy znacznie bar-
dziej fascynujące, niż te zapla-
nowane przez scenarzystę” – 
mówi reżyser.

Żniwa

Właściwe robienie filmu, 
zbieranie nakręconego mate-
riału, zacznie się dopiero po 
zakończeniu pobytu Benedyk-
ta XVI w Krakowie. Trzeba bę-
dzie przede wszystkim zebrać 
bogaty materiał. Będą to zarów-
no zapisy z kamer ekipy Ridana 
(np. sceny ze stacji krwiodaw-
stwa, gdy kibice Wisły i Craco-
vii oddają krew w ekspiacji za 
krew przelaną przez pseudoki-
biców i za niewytrwanie w mię-
dzyklubowym zawieszeniu bro-
ni, ogłoszonym  po śmierci Ja-
na Pawła II), widok z kamer mo-
nitoringu, zapisy Telewizji Pol-
skiej, setek kamer amatorskich, 
zdjęcia, taśmy archiwalne z kra-
kowskich pobytów Jana Pawła II. 
Echem krakowskiej pielgrzym-
ki Benedykta XVI będzie rów-
nież zapis tego, jak klienci pary-
skiego sklepu oglądają na dzie-
siątkach ekranów telewizorów 
transmisję z Błoń i jak tę trans-
misję oglądają za pomocą sate-

lity turyści, którzy przyjechali 
obejrzeć wodospad Niagara. 

Selekcja i montaż filmu po-
trwa do końca sierpnia. W rezul-
tacie może powstać dzieło, jakie-
go nikt dotąd jeszcze na świecie 
nie nakręcił; połączenie zamy-
słów i pracy reżysera z wysiłkiem 
twórczym tysięcy ludzi: profesjo-
nalistów i amatorów. Nic dziwne-
go, że filmem już zainteresowa-
ła się BBC. Jego tytuł „Otwarte 
miasto. Regina Coeli”, nawiązu-
jący do „Rzymu, miasta otwarte-
go” Roberta Rosselliniego, sztan-
darowego dzieła włoskiego neo-
realizmu, wskazuje symbolicznie 
zarówno na chęć pokazania ot-
wartości krakowian na wartości 
uosabiane przez papieża Bene-
dykta XVI, jak i na chęć jak naj-
bardziej realistycznego obrazu 
miasta. 

UWAGA FILMOWCY- 
-AMATORZY!

Realizatorzy „Otwartego mia-
sta” proszą osoby, które kręciły 
filmy w czasie krakowskiej piel-
grzymki Benedykta XVI, o pil-
ny kontakt (najlepiej do począt-
ku sierpnia) z biurem produk-
cji filmu (kier. biura Wojciech 
Pudło, Urząd Miasta Krakowa, 
pl. Wszystkich Świętych 3/4, pok. 
158, tel. 012 616 17 00; fax 012 
616 17 11, tel. kom. 607 485 
525, biuro@otwartemiasto.pl). 
Za materiały wykorzystane w fil-
mie będą wypłacone honoraria.



Setki kamer pokażą „Otwarte miasto”

Sfilmują papieski Kraków
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pokazać 

papieski Kraków
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Obraz Stanisława Rodzińskiego u Papieża

Z kręgu motywów pasyjnych
„Maria Magdalena”,  
„Ukrzyżowanie”, „Miserere”,  
„Pieta” – to tylko niektóre  
z obrazów Stanisława 
Rodzińskiego o tematyce pasyjnej. 
Jeden z nich tak poruszył kiedyś 
kard. Josepha Ratzingera, 
ówczesnego prefekta Kongregacji 
Doktryny Wiary,  
że znalazł się na jego  
biurku, a obecnie  
w papieskim gabinecie.

Ja nie traktuję tego faktu 
jako powodu do dumy, która 
mnie rozpiera 24 godziny na 
dobę – mówi krakowski arty-
sta. – Jest mi miło, że kardynał 
Ratzinger zwrócił na ten obraz 
uwagę. Że odczytał w nim być 
może to, co ja odczytywałem. 

Wiara widząca

Obraz Stanisława Rodziń-
skiego, artysty malarza, profe-
sora Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, trafił do Watyka-
nu za sprawą zaprzyjaźnione-
go z nim małżeństwa Ludmi-
ły i Stanisława Grygielów, któ-
rzy od początku pontyfikatu Ja-
na Pawła II byli w Rzymie. Tam 
poznali kardynała Ratzingera i 
zaprzyjaźnili się z nim. Po jego 
wyborze na papieża Stanisław 
Grygiel w jednym z wywiadów 
opowiedział o pobycie w ich 
domu kard. Ratzingera, który 
zwrócił uwagę na ofiarowany 
im przez artystę obraz „Ukrzy-
żowanie”. Miał wówczas po-
wiedzieć, że jest to pierwszy 
współczesny obraz religijny, 
który zrobił na nim wrażenie. 

„Pamiętam ten dzień – 
wspomina prof. Rodziński. – 
Późno wieczorem zadzwo-
nił Stanisław Grygiel i po-
wiedział: przed chwilą wy-
szedł od nas kard. Ratzinger. 
Bardzo mu się podobał twój 
obraz – »Ukrzyżowanie«. 

– To co teraz? – pytam. 
– Może byś namalował re-

plikę? 

– Z naj-
większą rado- 
ścią. Ja też 
mam prośbę: 
Poślę ci »Ra-
port o stanie 
wiary«, z proś-
bą o dedyka-
cję. 

Po pew-
nym cza-
sie wysłałem 
prof. Grygie-
lowi namalo-
wany na de-
sce nieduży, dwadzieścia kilka 
centymetrów na dwadzieścia, 
obraz, żeby przekazał kard. 
Ratzingerowi. Potem dosta-
łem tę książkę z dedykacją. 
Kiedy ukazała się autobiogra-
fia kard. Ratzingera, z wielką 
radością zobaczyłem w niej 
zdjęcie kardynała siedzącego 
przy biurku, a na stoliczku 
obok ofiarowany przeze mnie 
obraz”. Podobno obraz znaj-
duje się obecnie w gabinecie 
Benedykta XVI.

Profesor Rodziński uwa-
ża, że dla malarza takie zda-
rzenia są bardzo miłe i waż-
ne, zwłaszcza – jak w tym 
przypadku – kiedy ma się 
do czynienia z wyrafinowa-
nym znawcą kultury i sztuki. 
To właśnie kard. Ratzinger w 
rozprawie „Duch liturgii”, pi-
sząc o stanie współczesnej 
sztuki sakralnej, używa sfor-
mułowania „wiara widząca”. 

„Tam, gdzie ona zaistnieje, 
tam i sztuka znajdzie swój 
właściwy wyraz” – napisał. Ta-
kie określenie, zdaniem pro-
fesora, może się zrodzić tyl-
ko w umyśle i wyobraźni czło-
wieka, który jest bliski sztu-
ce. Jest ono bardzo ważne, 
ponieważ mówi o widzeniu 
poprzez prywatne przeżywa-
nie wiary, poprzez „wzrusze-
nie, wnikliwość postrzegania, 
modlitwę”.

A jednak  
złożył autograf
Tak też powstawały dzieła 

Stanisława Rodzińskiego, nie 
jako wyraz odkrywania reli-
gii, czy uczenia się jej, bo w 
takiej atmosferze domu ro-
dzinnego wzrastał, ale „po-

głębienia swojego przeżywa-
nia wiary”. 

Na obrazie, który wzbu-
dził emocje kard. Ratzingera, 
stoi kobieta w czerni, w bia-
łej chustce na głowie. W ten 
sposób artysta nawiązał do 
matki ks. Popiełuszki. Ale jed-
nocześnie miała być to taka 
zwyczajna kobieta, spotykana 
wszędzie. 

„Kiedy do domu kupuje 
się reprodukcję czy grafikę, 
obrazek czy obraz, świad-
czy to o tym, że patrzący 
na niego nawiązuje pewien 
rodzaj rozmowy, wchodze-
nia w świat wyobraźni ma-
larza czy grafika. Podobnie 
jak ze słuchaniem muzyki, 
jak z książką, której się nie 
wypożycza, ale kupuje, że-
by ją mieć w domu, móc do 
niej wracać. Tak samo jest z 
obrazem, który może być w 
muzeum lub w galerii, ale 
można go mieć w domu, że-
by do niego wracać, żeby 
może w czymś pomagał, al-
bo czynił życie trochę wesel-
szym, piękniejszym, tworzył 
atmosferę. Prof. Grygiel mó-
wił, że mój obraz zrobił na 
kard. Ratzingerze duże wra-
żenie, że rozmawiał z nim o 
tym. Ponieważ tego nie sły-
szałem, dla mnie to jest już 
kwestia pewnej tajemnicy” – 
mówi artysta. 

Podczas jednego z po- 
bytów kard. Ratzingera w  
Krakowie, po spotkaniu  
u ojców dominikanów, kard. 
Macharski przedstawił mu  
artystę, zaznaczając, że jest 
tym malarzem, którego obraz 
on posiada. Po krótkiej, bar-
dzo miłej rozmowie kard. Rat-
zinger złożył podpis w swo-
jej, nabytej przez Rodziń- 
skiego, książce, chociaż sprze-
dające je przy okazji spot-
kania Wydawnictwo „Znak” 
uprzedziło zebranych, że au-
tografów autor nie będzie 
rozdawał. „Ale on sam wziął 
z mojej ręki tę książkę i pod-
pisał ją” – wspomina prof. Ro-
dziński.

ANNA OSUCHOWA

Obraz prof. 
Rodzińskiego 

znajdował się na 
biurku  

w gabinecie 
kard. Ratzingera

 Obok: Prof. 
Stanisław 

Rodziński: 
„Ukrzyżowanie”  

z cyklu 
pasyjnego
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Poświęconym piórem

NOWE ROZGRYWKI
Piłkarze o mi-
strzostwo Polski 
walczą na zie-
lonej murawie, 
ale, niestety, 
obok tych rozry-

wek istnieje równoległa li-
ga, która też ma swój ran-
king, rozgrywki i zacię-
te spotkania. To rywaliza-
cja boiskowych chuliganów 
o miano najbardziej bru-
talnych fanów w Polsce. 
Punkty zarabia się za burdy 
stadionowe, starcia z poli-
cją i zadymy. Legia i Wisła 
to aktualnie dwie najlep-
sze drużyny piłkarskie w 
Polsce. Niestety, szalikow-
cy tych drużyn dostosowali 
ostatnio do nich swój chu-
ligański poziom. Najpierw 
w Krakowie doszło do in-
cydentów po meczu Wisła–
Arka, a w trzy dni później 
pijana horda rzekomych ki-
biców Legii zdewastowa-
ła warszawską Starówkę. 
Czekam więc na utworze-
nie jeszcze jednej tabe-
li. Mam na myśli współza-
wodnictwo klubów w tym, 
który z nich wyda więk-
szą ilość stadionowych za-
kazów dla swoich kiboli. 
To byłaby ciekawa rywali-
zacja!!! Można by jej prze-
bieg śledzić na stronie in-
ternetowej klubu. Tam uka-
zywałyby się listy napiętno-
wanych. A żeby rywalizacja 
klubów była przejrzysta i 
aby nikt nie był posądzony 
o przypisywanie sobie nie-
należnych zasług, proponu-
ję, aby umieszczać również 
zdjęcia z monitoringu, ja-
ko dowód winy delikwen-
ta. Byłaby z tych „rozgry-
wek” jeszcze jedna korzyć. 
Rodzice małolatów-chuliga-
nów wreszcie zobaczyliby 
swe pociechy w akcji i do-
wiedzieli się, co robią i jaki-
mi są naprawdę. Już słyszę 
głosy, że tak nie wolno, że 
gdzie ta wolność. No cóż, 
każdy chwali kamień, póki 
po nim chodzi, gorzej, gdy 
dostanie nim w głowę.
 KS. I.O.
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Po premierze „Kordiana”

Wierność duchowi

Staram się być wierny duchowi 
„Kordiana” – mówił przed 
premierą dzieła Słowackiego 
w teatrze jego imienia reżyser 
przedstawienia Janusz Wiśniewski.

Zapewnienie to może w ja-
kimś sensie bronić tego, co zo-
baczyli 28 kwietnia widzowie na 
deskach Teatru im. J. Słowackie-
go. Na próżno bowiem było szu-
kać w trakcie przedstawienia od-
niesień do oryginału nawet tym, 
którym wydawało się, że Słowa-
ckiego, a zwłaszcza „Kordiana” 
znają bardzo dobrze, a przesła-
nie dramatu jest jasne i czytel-
ne. Także tym, którzy chcieliby 
na przykładzie „Kordiana” pogłę-
bić swoją wiedzę na temat ro-
li poezji romantycznej, chociaż-
by tegorocznym maturzystom, 
przedstawienie to na pewno nie 
pomogło. Zrozumiałe jest, że re-
żyser zrezygnował z wielu scen, 
czy obszernych części dramatu, 
ale zupełnie nie wiadomo, cze-
mu miało służyć wprowadzenie 
do przedstawienia fragmentów 
innych utworów.  Bo nawet „jeśli 
– jak uzasadniał reżyser – zada-
jemy sobie pytania  o wolność, o 
definicję człowieka, która jest za-
cierana  z dnia na dzień, czy do-

konujące się  przemia-
ny, a sztuka ta ma nam 
przypominać, co to zna-
czy być człowiekiem – 
Polakiem”, to chyba  do-
statecznie Słowacki wy-
artykułował to w tym 
dramacie. Zaś dokonany przez 
reżysera zabieg niczego widzowi 
nie ułatwia, ale wręcz przeciw-
nie, rozbija całość na wiele nie-
zrozumiałych i niemających nic 
wspólnego ze sobą scen i obra-
zów. No może poza jedną czytel-
ną sceną, choć nijak się mającą 
do całości, w której Car (Krzysz-
tof Zawadzki) wylicza Wielkie-
mu Księciu (Marcin Kuźmiński), 
pragnącemu uwolnić Kordiana 
(Grzegorz Mielczarek), popełnio-
ne przez niego zbrodnie, oraz 
zakończeniem przedstawienia, 
w którym Halina Gryglaszewska, 
nazwana przez reżysera Laurą 
w epilogu, pięknie czyta rów-
nież niezwiązany z  tym drama-
tem wiersz Słowackiego „Testa-
ment mój”. 

Nie miał też główny boha-
ter okazji pokazać całej złożono-
ści swojej postaci, wewnętrznych 
zmagań, stawianych pytań oraz 
tego, jak to się stało, że  wreszcie 
zobaczył sens swojego życia. To 
nie wystarcza, że widz wie, iż Kor-
dian jest skomplikowany.  I choć 

na początku jest pusty 
wewnętrznie, z czasem 
znajdzie i podejmie pró-
bę  realizacji myśli o wol-
ności. Wprawdzie obec-
nie nie wytrzymuje ona 
konfrontacji z naszymi 

doświadczeniami, dlatego zgodni 
jesteśmy z reżyserem, że można 
tego dokonać bez rozlewu krwi, 
ale do tego potrzebna jest siła 
ducha. O tym właśnie  mówi mię-
dzy innymi w „Kordianie” Słowa-
cki. Szkoda tylko, że nie można 
było tego zobaczyć na scenie w 
dniu premiery.

Być może debiut reżyserski 
Janusza Wiśniewskiego, jakim 
było przedstawienie w Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Kra-
kowie, ze „śmiałymi rozwiąza-
niami scenicznymi i intelektual-
nymi”, ma posmak  „rewelacji 
artystycznej”. Na pewno jednak 
nie przyczynia się do tego, aby  
sztuka była możliwa do przyjęcia 
przez szeroki ogół odbiorców. 
Czyli, mówiąc słowami naszego 
drugiego wieszcza – aby „trafiła 
pod strzechy”. A.O.

Juliusz Słowacki „Kordian”.  Reżyseria 
i inscenizacja – Janusz Wiśniewski, 
kostiumy – Magdalena Tesławska, 
muzyka – Jerzy Satanowski, 
choreografia – Emil Wesołowski.
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Kordian 
(Grzegorz 
Mielczarek),
z Laurą (Anna 
Cieślak)



7 czerwca 1997 roku był dla 
mieszkańców Maruszyny 
dniem wyjątkowym.  
Tego dnia przejeżdżał  
przez wioskę Jan Paweł II, 
jadąc  z Krzeptówek  
do Ludźmierza.  
Na skrzyżowaniu ulic, 
niedaleko  kościoła  
i plebanii, zatrzymał się  
i pobłogosławił  
zebranych ludzi. 

By upamiętnić to wy-
darzenie, w miejscu, gdzie 
zatrzymał się papieski pa-
pamobil, stanął przy dro-
dze obelisk ufundowany 
przez maruszynian. Dwa 
miesiące temu dokonano 
symbolicznej zmiany na-
zwy głównej ulicy wioski. 
Obecnie jest to ulica Jana 
Pawła II. 

Mieszkańcy Maruszy-
ny są bardzo przywiązani 
do swego kościoła. Mo-
że dlatego, że powstał on 
wielkim nakładem pracy 
i pomimo różnych prze-
ciwności. Najpierw na po-
czątku lat 30. zbudowa-
no w Maruszynie kaplicę. 
Lata 60. to okres budowy 
kościoła, którego prezbi-
terium stanowi dziś daw-
na kaplica. Pomimo licz-
nych starań nie uzyska-
no pozwolenia, dlatego 
prace prowadzono bez 
zgody władz państwo-
wych, które wstrzymywa-
ły budowę i szykanowały 
mieszkańców. Świątynię 
budowano całkowicie 
w czynie społecznym, a 
pieniądze pochodziły ze 
składek mieszkańców i 
donacji rodaków z Ame-
ryki. 9 czerwca 1969 r. 

ks. bp Jan Pietraszko do-
konał poświęcenia koś-
cioła. W 1976 r. kuria me-
tropolitalna w Krakowie, 
zgodnie z ówczesnymi 
wymogami urzędowymi, 
złożyła wniosek do Urzę-
du Wojewódzkiego w No-
wym Sączu o zatwierdze-
nie parafii Maruszyna. 
Niestety, wniosek został 
załatwiony odmownie, 
co uzasadniano samowo-
lą budowlaną. Dopiero 21 
lutego 1984 roku ks. kard. 
Franciszek Macharski wy-
dał dekret o utworzeniu 
parafii w Maruszynie.

Liczy ona w chwili 
obecnej 1250 osób, ale 
druga cześć maruszynian 
mieszka w... USA, głów-
nie w Chicago. Wielka fala 
emigracji do USA ruszyła, 
gdy w latach 90. zamknię-
to fabrykę butów w No-
wym Targu i fabrykę nart 
w Szaflarach. To dlatego 
około stu domów w Ma-
ruszynie stoi obecnie pu-
stych. Choć jest to nie-
wielka wspólnota parafial-
na, to jednak gotowa do 
podjęcia wielkich zadań. 

Jeszcze w tym roku roz-
pocznie się budowa no-
wej plebanii, a, co ważne, 
parafianie sami dopingu-
ją proboszcza do podję-
cia tego dzieła. – Nie ukry-
wam, że chciałbym w tym 
roku wybudować pleba-
nię w stanie surowym, a 
w październiku następne-
go roku ją poświęcić. Tak 
szybkie tempo budowy 
zakłada ogromne zaanga-
żowanie ludzi. Ale o to w 
Maruszynie nie muszę się 
martwić, ponieważ tu są 
wyjątkowi ludzie pod tym 
względem. Gdy rozbiera-
liśmy części gospodarcze 
starej plebanii, to w ciągu 
5 dni pracowało 85 osób 
– mówi ks. Adam Sta-
warz i dodaje, że budo-
wa będzie prowadzona 
w dużej mierze czynem 
społecznym, bo nie bra-
kuje tutaj fachowców. W 
tym dziele wspierać bę-
dzie ks. proboszcza ra-
da parafialna, o której on 
sam mówi, że to grono 
prawdziwych doradców, 
zaangażowanych w spra-
wy parafii. KS. IO

KS. MGR LIC. 
ADAM STAWARZ 

Wyświęcony 1986 roku. 
Pracował w Nowej Górze, 
Mistrzejowicach – par. św. 
Maksymiliana Kolbego, 
Luborzycy, Wadowicach 
– par. Ofiarowania NMP. 
Od października 2005 ro-
ku jest proboszczem w 
Maruszynie.

PANORAMA PARAFII 
Maruszyna: pw. Przemienienia Pańskiego

Na papieskim szlaku

ZDANIEM PROBOSZCZA
Bliska mi jest duchowość św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus i św. Jana Vianneya. Od 1995 do 2005 
roku byłem kapelanem Fundacji św. Brata Alberta, 
a także kościelnym asystentem fundacji oraz rek-
torem utworzonego w Radwanowicach duszpa-
sterstwa. Pracując przez 10 lat z niepełnospraw-
nymi, nauczyłem się pokory, ufności i zaufania Pa-
nu Bogu. Do tej pory nie widziałem ludzi tak bar-
dzo związanych z miejscem, z którego pochodzą, 
jak to obserwuję w Maruszynie. Cieszę się, że od 
początku obdarzono mnie zaufaniem, ale wiem, 
że muszę je ciągle zdobywać. A zaufanie, według 
mnie, zdobywa się szacunkiem do ludzi i podkre-
ślaniem wartości człowieka. Uważam, że nigdy nie 
wolno mówić, że nie mam czasu dla ludzi. Cieszy 
mnie, że młodzież szuka kontaktu z parafią. Na ra-
zie jest młodzieżowy zespół muzyczny „Apoge-
um”, który śpiewa na Mszach niedzielnych, jest 
grupa 35 ministrantów, 9 lektorów, ale w najbliż-
szym czasie planuję utworzyć oazę i KSM, aby mło-
dzi ludzie mogli się odnaleźć w parafii. 

Zapraszamy do kościoła
  Adres: Rzymskokatolicka parafia pw. Przemienienia 

Pańskiego, Maruszyna, ul. Jana Pawła II 4, 34-424 
Szaflary, tel. 018 275-62-26.

  Msze św. w niedziele: 8.00, 11.00, 18.00.
  Msze św. w tygodniu: 7.00 (wtorek, czwartek, so-

bota), 18.00 (poniedziałek, środa, piątek). W maju 
i październiku zawsze wieczorem.

Adres redakcji: ul. Wiślna 12, 30-960 Kraków 1
tel./faks 012 429 67 31, skr. poczt. 543
Redagują: ks. Ireneusz Okarmus – dyrektor oddziału, 
Bogdan Gancarzkrakow@goscniedzielny.pl
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 Kościół budowany  
w latach 60.  

został poświęcony  
9 czerwca 1969 roku
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