
Tylko przez niecały miesiąc 
w Muzeum Archidiecezjalnym 
w Krakowie można oglądać 
niezwykłą wystawę „Grafiki 
– Listy do Jana Pawła II”.

Znalazły się na niej prace 
artystów, którzy uczestniczy-
li w konkursie „Grafiki – Listy 
do Jana Pawła II”, zorganizo-
wanym w ramach odbywające-
go się w Krakowie Międzynaro-
dowego Triennale Grafiki. Spo-
śród  174 prac zgłoszonych do 
konkursu przez 87 polskich ar-
tystów, na wystawę zakwalifi-
kowanych zostało  48 prac 34 
artystów, m.in. Andrzeja Kali-
ny, Mariusza Pałki, Adama So-
bieraja, Hanny Haski. 

Czynna od 12 września eks-
pozycja jest „dowodem na to, 
że pamięć o słudze Bożym Ja-
nie Pawle II jest wciąż żywa” 
– mówił podczas otwarcia wy-
stawy kard. Stanisław Dziwisz. 
Przypomniał też, że Ojciec 
Święty Jan Paweł II napisał w 
2000 roku do artystów list, któ-
ry chociaż jest znany, to jednak 

wciąż pozostawał bez 
odpowiedzi. Wystawa 
ta, według metropoli-
ty krakowskiego, jest 
swoistego rodzaju od-
powiedzią na list Oj-
ca Świętego oraz wy-
razem „wielkiej miło-
ści artystów do Papieża, który 
sam był artystą”. Czyli inaczej 
mówiąc: taka wymiana listów 
między artystami.

Również organizatorzy trak-
tują ekspozycję jako pierwszą 
publiczną odpowiedź  polskich 

artystów na skierowa-
ne do nich przesłanie. 
Zaś prof. Witold Sku-
licz, prezes Między-
narodowego Triennale 
Grafiki, którego dzieło 
również znajduje się 
wśród eksponowanych 

prac, mówi o uczuciu niedosy-
tu środowiska artystycznego, 
w przypadku gdyby  takiej wy-
stawy nie było.

 Ekspozycję w Muzeum Ar-
chidiecezjalnym można oglą-
dać do 7 października. A.O.

Zebrani w moim pa-
rafialnym kościele w 

ostatnią niedzielę wyraź-
nie się ucieszyli, gdy pro-
boszcz ogłosił, że znale-
ziona duża kwota pienię-
dzy czeka na właściciela. 
I chociaż, jak mówi przy-
słowie, jedna jaskółka 
wiosny nie czyni, a jeden 
uczciwy człowiek nie jest 
dowodem na uczciwość 
całej społeczności, to jed-
nak dobrze jest wiedzieć, 
że w tym wydawałoby się 
zmaterializowanym do 
cna  świecie, stać jeszcze 
kogoś na czyn szlachet-
ny. 
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K apelani Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej z całej Polski  od-

wiedzili sanktuarium w Ludźmierzu w 
ramach wspólnych rekolekcji. Ksiądz 
prałat Tadeusz Juchas, kustosz sanktu-
arium, a także kapelan straży pożarnej, 
przybliżył kapłanom historię świątyni. 
Podczas Mszy świętej kapłani modli-
li się m.in. o wyniesienie na ołtarze 
Jana Pawła II. Kapelani strażaków w 
czasie wolnym uczestniczą w semina-
riach oraz konferencjach dotyczących 
problematyki strażackiej. W tym ro-
ku tematem rekolekcji jest ceremoniał 
strażacki oraz jego rola w działaniu 

państwowej i ochotni-
czej straży pożarnej. Z 
kapelanami spotkał się 
m.in. komendant głów-
ny Państwowej Straży 
Pożarnej. 

KAPELANI U GAŹDZINY PODHALA

Kapelani
modlili się 
w intencji 
strażaków
i ich rodzin

ANNA OSUCHOWA
redaktor wydania

W Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie

Niezwykła korespondencja
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Według 
metropolity 
krakowskiego, 
wystawa jest 
wyrazem miłości 
artystów
do Jana Pawła II
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  O realizacji zgłoszonego 

przed 5 laty przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
projektu dotyczącego 
przekształceń w SYSTEMIE
OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM
W KRAKOWIE
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Papieskie medale i monety
WYSTAWA. W siedzibie 
Oddziału Okręgowego NBP w 
Krakowie, ul. Basztowa 20, przy-
gotowana została kolekcja do-
kumentująca pontyfikat Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Zawiera 
ona medale wydane w roku 
1978, kiedy Karola Wojtyłę wy-
brano na papie-
ża, oficjal-
ne monety 
watykań-
skie upa-
m ię tn i a -
jące kolej-
ne rocznice 
pontyfikatu, a 
także eksponaty wydawane na 
całym świecie z okazji pielgrzy-
mek Ojca Świętego do różnych 
krajów, m.in. Japonii, Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec, 
Szwajcarii, Kongo, Mozambiku, 
Francji, Austrii, Kanady, Ukrainy, 
Czechosłowacji, Węgier, Gambii, 
Botswany, Republiki Zielonego 
Przylądka, Kuby, Meksyku, 
Wielkiej Brytanii, Łotwy, 
Rumunii. Znaczna część wysta-
wy, poświęcona pielgrzymkom 
Jana Pawła II do Ojczyzny, po-
kazuje miasta i świątynie, które 
odwiedził.  
Wystawa czynna do 13 paździer-
nika, od poniedziałku do piątku, 
godz. 8.00–13.00.

Papieskie medale i monety

Na wystawie znajduje się
około 300 medali
i monet związanych
z Papieżem Polakiem, pochodzących 
ze zbiorów Kazimierza Florka, Jana 
Jaromirka oraz Narodowego Banku 
Polskiego

Zakończył się strajk
w nowotarskim szpitalu
NOWY TARG. 14 wrześ-
nia strajkujący lekarze i pie-
lęgniarki podpisali porozumie-
nie z władzami starostwa po-
wiatowego i wrócili do pracy. 
Wywalczyli realizację większo-
ści postulatów. Najważniejszym 
z nich było przywrócenie do 
pracy wszystkich organiza-
torów czerwcowego strajku 
zwolnionych dyscyplinarnie. 
Akcja protestacyjna w nowotar-
skim szpitalu zaczęła się pod 
koniec sierpnia, kiedy zapo-
wiedziano dyscyplinarne zwol-
nienia organizatorów czerw-
cowych protestów. 28 sierp-
nia strajk głodowy rozpoczęło 
kilkanaście pielęgniarek i po-
łożnych, a 4 września załoga 
ogłosiła strajk generalny, pole-
gający na odejściu od łóżek pa-
cjentów. 6 września pielęgniar-
ki zakończyły głodówkę, jed-

nak lekarze dalej kontynuowa-
li strajk. W wyniku zawartego 
porozumienia wstrzymane zo-
staną, do czasu opracowania 
norm zatrudnienia na poszcze-
gólnych oddziałach, zwolnie-
nia grupowe, które miały ob-
jąć ok. 150 osób. Lekarze do-
magali się ustąpienia ze stano-
wiska dyrektorki szpitala. I tu-
taj osiągnęli swój cel. Cecylia 
Mąka, dotychczasowy dyrek-
tor szpitala, nie podpisała po-
rozumienia wynegocjowane-
go między władzami powia-
tu a strajkującymi i zrezygno-
wała ze swojego stanowiska. 
Pełnienie obowiązków dyrek-
tora placówki powierzono do-
tychczasowej wicedyrektor ds. 
lecznictwa dr Barbarze Bajdzie. 
Porozumienie nie przewiduje 
postulowanej przez strajkują-
cych podwyżki płac.

Patron szkoły
BARWAŁD GÓRNY. Zespół 
Szkół nr 5 w Barwałdzie 
Górnym nosi od 12 września 
imię Karola Wojtyły. Gościem 
honorowym uroczystości na-
dania imienia był metropoli-
ta krakowski kard. Stanisław 
Dziwisz. Najpierw odprawił on 
Mszę św. w kościele parafial-
nym, w czasie której wygłosił 
kazanie i poświęcił sztandar 
szkoły. Po Mszy świętej odbyło 
się w szkole odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej, na której umiesz-
czono słowa Jana Pawła II: 
„Przyszłość należy do was. Wy 
będziecie tę przyszłość kształ-
tować, na was spoczywa wiel-
kie zadanie budowy czasów, 
które nadchodzą” . Uczniowie 
szkoły przygotowywali się do 
tej uroczystości przez cały rok, 
poznając życie Karola Wojtyły 
– późniejszego kapłana, bisku-
pa i Papieża – oraz miejsca w 
Krakowie z nim związane.

Kard. Stanisław Dziwisz poświęcił sztandar szkoły
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POMNIK HENRYKA SIEN-
KIEWICZA zostanie w paź-
dzierniku odsłonięty w Rzymie 
z okazji 160. rocznicy urodzin 
i 90. rocznicy śmierci pisarza.  
Zastąpi on znajdujące się w 
rzymskim parku Villa Borghese 
popiersie polskiego noblisty, 

które zostanie przeniesione 
do Ambasady RP. Pomnik po-
wstał w pracowni artystycznej 
znanego rzeźbiarza, Czesława 
Dźwigaja,  profesora Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie,  
a ufundowało go krakowskie 
Bractwo Kurkowe. 

BŁ. ARCYBISKUPA Zygmun-
ta Szczęsnego Felińskiego bę-
dą modlić się krakowianie w 
kościele św. Józefa w Krakowie 
Podgórzu. Uroczystej Mszy św., 
koncelebrowanej 26 września o 
godz. 17.00, będzie przewod-
niczył kard. Stanisław Dziwisz. 
Ksiądz Kardynał dokona rów-
nież poświęcenia kamiennej fi-
gury Błogosławionego, umiesz-
czonej na frontonie kościoła, a 

wykonanej przez Kazimierza i 
Piotra Idzi  z Chorągwicy. Okazją 
jest 111. rocznica pogrzebu; w 
kościele św. Józefa w Podgórzu 
znajduje się pierwsza trumna i 
relikwie bł. Arcybiskupa. Także 
na terenie podgórskiej parafii 
św. Józefa ma swój dom pro-
wincjalny założone przez abp.  
Z. Sz. Felińskiego  Zgroma-
dzenie Franciszkanek Rodziny 
Maryi.

Z Krakowa do Rzymu

O kanonizację

brano na papie-
ża, oficjal-

ne rocznice 
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Śladami naszych publikacji 

Będą gazdować
W jednym z wakacyjnych 
numerów pisaliśmy o tym,
że młodzi górale nie chcą kształcić 
się  w zawodzie technika rolnika. 
Tymczasem tegoroczna rekrutacja 
w Zespole Szkół Rolniczych
w Nowym Targu była całkiem 
udana. 

Od 1 września uczniowie z 
Podhala mogą uczyć się w  no-
wotarskim Zespole Szkół Rolni-
czych im. Augusta Suskiego m.in. 
na kierunku technika agrobizne-
su. Ponadto kształcą się jeszcze 
w następujących zawodach: tech-
nik weterynarii, technik techno-
logii żywności, technik żywie-
nia i gospodarstwa domowego, 
technik architektury krajobrazu.  
– Nasza szkoła  od kilku lat cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
młodzieży. Jesteśmy szkołą ty-
powo rolniczą, gdyż kształcimy 
w zawodach rolniczych. Wszyst-
kie wyżej wymienione zawody 
są w wykazie zawodów Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 
podkreśla Marian Nowak, dyrek-
tor szkoły.  

W sąsiedztwie 
Podhalańskiej
Alma Mater
Budynek Zespołu Szkół Rol-

niczych mieści się w sąsiedztwie 

kompleksu Podhalań-
skiej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej 
na Kokoszkowie w No-
wym Targu. 

Szkoła musiała zre-
zygnować z prowadzenia nabo-
ru do ZSZ w zawodzie mecha-
nik operator pojazdów i ma-
szyn rolniczych z powodu bra-
ku bazy dydaktycznej oraz zabu-
dowań gospodarczych niezbęd-
nych do prowadzenia gospodar-
stwa rolniczego. – W 2005 ro-
ku Rada Powiatu Nowotarskie-
go podjęła uchwałę w sprawie 
przekazania działki o pow. ok. 
1 ha, wraz z budynkiem byłe-
go internatu, oborą, warsztata-
mi i innymi budynkami gospo-

darczymi na rzecz Pań-
stwowej Podhalańskiej 
Wyższej Szkoły Zawo-
dowej – wyjaśnia dy-
rektor ZSR. 

Jeszcze w 2005 ro-
ku szkoła uzyskała od okręgo-
wej komisji egzaminacyjnej po-
zwolenie na przeprowadzenie 
praktycznej części egzaminów 
w zawodzie rolnika. Na bazie ist-
niejącego jeszcze gospodarstwa 
szkoła przeprowadziła  egzami-
ny zewnętrzne dla absolwentów 
ZSZ z Jabłonki i Niedzicy.  – Nie-
stety, już w 2006 roku nie uzy-
skaliśmy weryfikacji ośrodka eg-
zaminacyjnego ze względu na 
brak bazy dydaktycznej – przy-
znaje Marian Nowak. 

Szkolne sukcesy

Spośród 611 uczniów, któ-
rzy uczęszczają w tym roku do 
nowotarskiego ZSR, kilku pre-
tenduje do nagrody Ministra 
Edukacji oraz Premiera RP. Ucz-
niowie mają też na swoim kon-
cie wiele sukcesów na szczeb-
lu wojewódzkim i ogólnopol-
skim. W ostatnim roku szkol-
nym uczeń Technikum Wete-
rynaryjnego Rafał Smędzik za-
jął piąte miejsce w finale kra-
jowym XVII Olimpiady Ochro-
ny Środowiska „Myśleć global-
nie – działać lokalnie”.  – Każ-
dy taki sukces bardzo cieszy i 
utwierdza nas w przekonaniu, 
że szkoła o profilu rolniczym 
na Podhalu wciąż  jest bardzo 
potrzebna – przyznaje Marian 
Nowak. 

Uczniowie, oprócz codzien-
nych zajęć, angażują się w wie-
le akcji dobroczynnych. To 
właśnie w ZSR powstało (jed-
no z pierwszych na Podhalu 
i w archidiecezji krakowskiej) 
szkolne koło Caritas. Z kolei 
grupa teatralna podejmuje w 
swoich przedstawieniach wie-
le problemów, z jakimi boryka 
się współczesny młody  czło-
wiek. Ponadto kilkunastu ucz-
niów nowotarskiego ZSR nale-
ży do grona honorowych daw-
ców krwi.

JAN GŁĄBIŃSKI

To w tym budynku 
kształcą się m.in. 
przyszli właściciele 
gospodarstw 
agroturystycznych
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Nowy system udzielania wspar-
cia materialnego dla uczniów i 
finansowania pomocy szkolnych 
– to tylko niektóre elementy 
planu działania Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Krakowa. 

Od nowego roku szkolne-
go stypendium szkolne i zasi-
łek szkolny będzie udzielany w 
formie rzeczowej lub poprzez 
refundację wydatków związa-
nych z nauką dziecka. Ozna-
cza to, że rodzice mogą otrzy-

mać po okazaniu rachunków 
zwrot poniesionych kosztów 
(np. za podręczniki). Stypen-
dium przysługuje dzieciom z 
rodzin mieszkających na te-
renie Krakowa, w których do-
chód na osobę nie przekracza 
316 zł. Dla dzieci znajdujących 
się w trudnej sytuacji material-
nej i rozpoczynających naukę 
w klasie I szkoły podstawowej i 
w szkołach muzycznych pierw-
szego stopnia, zamówiono 720 
kompletów podręczników, w 

ramach rządowego programu 
„Wyprawka szkolna”. 

Od września o stypen-
dium z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego będą mogli 
starać się uczniowie wszyst-
kich klas szkół ponadgimna-
zjalnych, kończących się ma-
turą. Dotychczas przysługiwa-
ło ono tylko uczniom klas I i 
II. Jeśli uczeń opuści więcej 
niż 15 godzin lekcyjnych (nie-
usprawiedliwionych), to utraci 
prawo do pomocy.   

W ramach polityki bezpie-
czeństwa, realizowanej przez 
krakowską policję, szczegól-
nym nadzorem objęto gimna-
zja.  Z kolei do uczniów szkół 
podstawowych skierowany jest 
program „Bezpieczna droga 
do szkoły”, w którego ramach  
do 15 września strażnicy miej-
scy będą przeprowadzali dzieci 
przez jezdnię, a następnie po-
prowadzą w szkołach cykl za-
jęć o ruchu drogowym.

MONIKA ŁĄCKA

W krakowskiej oświacie

Pomóc potrzebującym uczniom



Przyczyna problemów, 
z którymi boryka się 
Geotermia Podhalańska 
(GP) SA,  tkwi m.in. w 

niesprzyjającym ustawodaw-
stwie. Dopiero z inicjatywy pod-
halańskiej posłanki Anny Paluch 
w Sejmie przeforsowano projekt 
zmiany Ustawy o prawie geolo-
gicznym i górniczym, zgodnie z 
którym zakłady geotermalne bę-
dzie obowiązywać zerowa staw-
ka opłat eksploatacyjnych za 
wydobywanie wód geotermal-
nych. Z tego tytułu koszty dzia-
łalności dostawcy ciepła zmniej-
szą się o około 700 tysięcy zło-
tych. Opłatę eksploatacyjną pła-
cą wszystkie firmy, które wydo-
bywają surowce mineralne. 

Bez znaczenia 
dla odbiorcy 
Zdaniem prezesa GP SA 

Wiktora Łukaszczyka, zerowa 
stawka opłat eksploatacyjnych 

nie zmniejszy ani nie zwiększy 
ceny ogrzewania geotermalne-
go dla indywidualnego odbior-
cy. – W ciągu ostatnich paru lat 
nasze ceny wzrosły o pięć pro-
cent, natomiast cena konku-
rencyjnego gazu ziemnego o 
kilkanaście, a oleju opałowego 
nawet o kilkadziesiąt procent – 
wyjaśnia prezes. Jego zdaniem, 
zerowa stawka opłat eksploa-
tacyjnych, która wejdzie w ży-
cie od 1 stycznia 2007 r.,  spra-
wi, że geotermia będzie mogła 
się rozwijać i stanie się opłacal-
na ekonomicznie. 

Ubiegły rok GP SA zamknę-
ła stratą 3 mln zł. Roczne obro-
ty firmy wynoszą około 11 mi-
lionów. Dużym wsparciem dla 
spółki są działania poszcze-
gólnych gmin, które rezygnu-
ją z pobierania od spółki po-
datku od nieruchomości, w za-
mian za dokapitalizowanie w 

wysoko -

ści podatku od nieru-
chomości. Takie dzia-
łania podjęły Zakopa-
ne i Szaflary. Częścio-
we opłaty pobierają od 
Geotermii Biały Duna-
jec i Poronin. 

Magistrala 
ciepłownicza 
do Zakopanego
Prace zmierzają-

ce do wykorzystania 
wód geotermalnych do 
celów ciepłowniczych rozpo-
częto na Podhalu w II poło-
wie lat 80. Zaś pierwszy do-
świadczalny Zakład Geotermal-
ny Polskiej Akademii Nauk uru-
chomiono na 
przełomie  lat 
1992 i 1993. 

Dzięki odwiertowi za-
kład rozpoczął dosta-
wę ciepła geotermal-
nego do kilku pierw-
szych budynków w 
Bańskiej Niżnej. W 
1994 r. została powo-
łana spółka Geotermia 
Podhalańska. 

Do tej pory w ra-
mach realizacji zało-
żeń projektu geoter-
malnego uciepłownie-
nia Podhala wykona-
no m.in. dwa odwier-

ty eksploatacyjne i 14-kilome-
trowy rurociąg ciepłowniczy z 

Bańskiej Niżnej, przez 
Biały Dunajec i Poro-
nin do Zakopanego. 
To właśnie stolica Tatr 
i jej okolice są 
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W tej dziedzinie Podhalu daleko do Słowacji, czyli…

Geotermalne problemy

tekst i zdjęcia
JAN GŁĄBIŃSKI

Geotermia 
Podhalańska SA 
wciąż przynosi 

straty. Zrezygnowano 
z inwestycji w kierunku 

Nowego Targu, które miały 
poprawić finanse spółki.  
Za to po drugiej stronie 
Tatr, na Słowacji, wody 

geotermalne wykorzystane 
są niemal w 100 proc. 

dla odbiorców 
indywidualnych i w 

obiektach rekreacyjnych, 
gdzie zaglądają także 
liczni turyści z Polski.

cie od 1 stycznia 2007 r.,  spra-
wi, że geotermia będzie mogła 
się rozwijać i stanie się opłacal-
na ekonomicznie. 

Ubiegły rok GP SA zamknę-
ła stratą 3 mln zł. Roczne obro-
ty firmy wynoszą około 11 mi-
lionów. Dużym wsparciem dla 
spółki są działania poszcze-
gólnych gmin, które rezygnu-
ją z pobierania od spółki po-
datku od nieruchomości, w za-
mian za dokapitalizowanie w 

wysoko -

Prace zmierzają-
ce do wykorzystania 
wód geotermalnych do 
celów ciepłowniczych rozpo-
częto na Podhalu w II poło-
wie lat 80. Zaś pierwszy do-
świadczalny Zakład Geotermal-
ny Polskiej Akademii Nauk uru-
chomiono na 
przełomie  lat 
1992 i 1993. 

malnego uciepłownie-
nia Podhala wykona-
no m.in. dwa odwier-

ty eksploatacyjne i 14-kilome-
trowy rurociąg ciepłowniczy z 

Bańskiej Niżnej, przez 
Biały Dunajec i Poro-
nin do Zakopanego. 
To właśnie stolica Tatr 
i jej okolice są 

Powyżej: Oddany 
do użytku 
jeszcze w tym 
roku park wodny 
w Zakopanem 
będzie 
ogrzewany 
energią 
geotermalną.
Na dole: Odwiert 
geotermalny 
w Bańskiej 
Niżnej
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największym rynkiem zbytu  
ciepła geotermalnego produ-
kowanego przez spółkę. 

Dopiero teraz aquapark 

Władze Zakopanego są naj-
bardziej zadowolone z wyko-
rzystania energii geotermalnej. 
Burmistrz miasta Piotr Bąk mó-
wi o sukcesie ekologicznym i 
politycznym. Zakopane stało 
się pierwszym w Polsce mia-
stem, które uniezależniło się 
od rosyjskiego Gazpromu. Ale 
nie brakuje i głosów, że jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Da-
leko jednak Podhalu do sytua-
cji na Słowacji, gdzie geotermia 
jest wykorzystywana nie tylko 
w celach grzewczych, ale prze-
de wszystkim w obiektach re-
kreacyjnych, np. na basenach 
z ciepłymi źródłami w popu-
larnych Orawicach.  Ze wzglę-
du na piętrzące się procedury 
wielu inwestorów zrezygnowa-
ło z przedsięwzięć geotermal-
nych na Podhalu. 

Po polskiej stronie, jak 
do tej pory, nie powstał ża-
den obiekt tego typu. Do-
piero pod koniec tego ro-
ku GP zyska największego 
odbiorcę w Zakopanem – 
aquapark na Antałówce. Po-
wstają też baseny geoter-
malne tuż obok ośrodka ba-
dawczego Polskiej Akade-
mii Nauk w Bańskiej Niż-
nej. Inwestorzy przymierza-
ją się do basenów w Buko-
winie i Witowie. Niepewna 
jest natomiast inwestycja w 
Białce. 

– Podhale idealnie nada-
je się na rozwój ogrzewania 
geotermalnego. Gorąca woda 
jest tu słabo zmineralizowa-
na, lekka i sama wypływa na 
powierzchnię. Nie trzeba jej 
pompować – wyjaśnia prof. Ju-
lian Sokołowski, który opraco-
wał plan wykorzystywania wód 
geotermalnych dla Podhala.

Łatwo stać się 
klientem 

W zakopiańskim 
biurze obsługi klienta 
pracownicy przyjmu-
ją zainteresowanych 
mieszkańców Zako-
panego, którzy chcą 
przyłączyć swoje do-
my do sieci geoter-
malnej. – Nie jest to trudne. 
Jednym z podstawowych wa-
runków jest posiadanie cen-
tralnego ogrzewania. Nieważ-
ne, czy klient stosuje węgiel 
czy gaz – wyjaśniają pracow-
nicy Geotermii. Najważniej-
sze jest, aby dom, który ma 
być ogrzewany wodami geo-
termalnymi, znajdował się w 
zasięgu planów sieci geoter-
malnej – w zależności od te-
go czas oczekiwania na pod-
łączenie i tym samym spełnie-
nie wymaganych parametrów 
technicznych może wynieść 
od 5 miesięcy do 3 lat. 

– Od kilku lat mieszkamy na 
os. Kasprusie, które jest ogrze-
wane geotermalnie, i nie by-
ło do tej pory żadnych proble-
mów z ciepłem, nawet przy du-
żych mrozach – opowiada Tade-
usz Majerczyk z Zakopanego. W 
prywatnych domach instalowa-
ne są specjalne urządzenia mo-
nitorujące ogrzewanie geoter-

malne, nie zabierają one wie-
le miejsca. 

Obecnie Geotermia korzysta 
z dubletu odwiertów w Bańskiej 
Niżnej,  produkcyjnego i chłonne-
go. – Jednym odwiertem pobie-
ramy wodę geotermalną, drugim 
wtłaczamy ją z powrotem pod 
ziemię. Jeśli warunki geologicz-
ne pozwolą, taki system grzew-
czy będzie służył nam przez kil-
kaset lat – mówi jeden z pracow-
ników Geotermii. 

Bez Nowego Targu

Sieć geotermalna ciągle jesz-
cze nie objęła (tak jak wcześniej 
zakładano) m.in. gminy Koście-
lisko oraz Nowego Targu. Z 
ostatnich wyliczeń GP wynika, 
że dla stolicy Podhala podłącze-
nie geotermii staje się zupełnie 
nieopłacalne, choć do niedaw-
na twierdzono, że to będzie 
jeden z warunków znacznego 
polepszenia kondycji Geotermii 

Podhalańskiej.  
– Miejskie Przed-

siębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Nowym Tar-
gu ma odbiorców ciepła 
w budynkach komunal-
nych w zasobie tamtej-
szej spółdzielni miesz-
kaniowej. Oznacza to 
dla nas potencjalny od-
biór około 120 tysięcy 
gigadżuli. To stanowczo 

za mało.  Żeby inwestycja do-
prowadzenia geotermalnego cie-
pła ze źródeł w Bańskiej do No-
wego Targu była opłacalna, trze-
ba zagwarantować odbiór oko-
ło 250 tysięcy gigadżuli ener-
gii. Czyli w praktyce oznaczało-
by to dla nowotarskich ciepłow-
ników podwojenie liczby odbior-
ców ciepła – podkreśla prezes GP 
SA Wiktor Łukaszczyk.

– To jest niemożliwe, bo licz-
ba mieszkańców przecież się nie 
zwiększy.  Z naszej strony zro-
biliśmy wszystko, aby przygo-
tować miasto do przejścia na 
ogrzewanie geotermalne, jed-
nak władze GP dopiero teraz 
odkryły karty, że jest to dla nich 
przedsięwzięcie zupełnie nie-
opłacalne. Z kolei nam trudno 
wymagać od mieszkańców, że 
zgodzą na 100 proc. podwyżki 
opłat za ogrzewanie. Cały czas 
jednak byliśmy otwarci na nego-
cjacje i propozycje zapewniające 
dostawę z ekologicznego źród-

ła ciepła za rozsądną, konkuren-
cyjną cenę w porównaniu np. z  
ciepłem z gazu ziemnego. Sa-
mi w sprawie geotermii nic nie 
możemy zrobić, bo pozwolenie 
na odwiert idzie w miliony euro 
– podkreśla  Eugeniusz Zającz-
kowski, wiceburmistrz Nowego 
Targu. 

W tej dziedzinie Podhalu daleko do Słowacji, czyli…

Geotermalne problemy

Instalowane 
w prywatnych 
domach 
urządzenia 
monitorujące 
ogrzewanie 
geotermalne 
nie zabierają 
wiele miejsca

Miasto Nowy Targ 
jest od począt-

ku istnienia Geotermii 
Podhalańskiej SA jej akcjo-
nariuszem. Założyliśmy, że 
jednym z wariantów ogrze-
wania miasta jest – obok 
wykorzystania paliwa wę-
glowego, paliwa gazowe-
go – energia geotermalna. 
W tym celu podjęliśmy np. 
restrukturyzację zakładu 
ciepłowniczego.  Na pod-
stawie przewidywanych 
kosztów zaproponowa-
no nam cenę sprzedaży 
ciepła w wysokości 68,19 
zł za GJ. Obecnie cena 
dostawy ciepła z innego 
źródła jest prawie o po-
łowę niższa. Obawiałem 
się, że Geotermia od sa-
mego początku nie miała 
racjonalnych przesłanek 
ekonomicznych, aby do-
prowadzić magistralę w 
kierunku Nowego Targu. 
Nie jest to przypadkowe 
twierdzenie, bowiem zaj-
muję się tym tematem od 
kilku lat. Ostatnia informa-
cja zarządu Geotermii, że 
aby inwestycja do Nowego 
Targu była opłacalna, po-
trzeba zagwarantować 
odbiór około 250 tysięcy 
gigadżuli energii, w sytu-
acji kiedy nasz zakład cie-
płowniczy potrzebuje 120 
tysięcy, jest faktycznie de-
cyzją o zaniechaniu inwe-
stycji w kierunku naszego 
miasta. To, niestety, jest 
potwierdzeniem moich 
obaw, odkryciem tak na-
prawdę właściwych kart.

MOIM 
ZDANIEM

EUGENIUSZ ZAJĄCZKOWSKI

wiceburmistrz Nowego Targu
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W Filharmonii Krakowskiej

Sezon dyrygentów

Ciekawie zapowiada się nowy, 
rozpoczęty już 62. sezon 
koncertowy w Filharmonii  
im. Karola Szymanowskiego  
w Krakowie.

Jego inauguracja uroczystym 
koncertem, tradycyjnie z udzia-
łem orkiestry i chóru pod dy-
rekcją  Jana Krenza, odbyła się  
8 września. Zaś w programie zna-
lazły się utwory Mozarta, przypo-
minające o trwającym roku jubile-
uszowym tego artysty, oraz We-
bera i Szymanowskiego, którego 
muzyka, jako patrona Filharmonii 
Krakowskiej, już tradycyjnie to-
warzyszy każdej inauguracji no-
wego sezonu. 

Przy opracowaniu programu 
– jak mówi Jan Krenz, dyrektor 
artystyczny Filharmonii Krakow-

skiej – trzeba zawsze mieć na 
uwadze szeroki i wszechstron-
ny dobór utworów i kompozy-
torów, wybitnych wykonawców, 
zainteresowanie  publiczności 
oraz repertuar, który zapewni 
pełne wykorzystanie możliwo-
ści orkiestry i chóru. Poza tym 
program każdego koncertu mu-
si być konstruowany nie na za-
sadzie umieszczania przypadko-
wo obok siebie utworów, ale w 
sposób świadomy wokół jakiejś 
określonej idei.  I chociaż także 
krakowska publiczność z dość 
dużą rezerwą odnosi się do mu-
zyki współczesnej, to utwory te 
znacznie szerzej niż w latach 
poprzednich będą przemycane 
przy okazji znanych i lubianych 
kompozycji.

Prezentując program kon-
certów i ich wykonawców, Jan 

Krenz, który już dru-
gi sezon współpracuje 
z Filharmonią Krakow-
ską, podkreśla, że wy-
stąpią znakomici dyry-
genci, polscy i zagra-
niczni. Między innymi 
Mirosław Błaszczyk, To-
masz Bugaj, Jerzy Katle-
wicz, Stanisław Krawczyński, Jan 
Krenz, Jerzy Maksymiuk, Mar-
cin Nałęcz Niesiołowski i Antoni 
Wit, oraz dyrygenci z Niemiec, 
Litwy, Japonii, Grecji i Francji.

Na krakowskiej estradzie w 
nowym sezonie wystąpią też 
najlepsi polscy  skrzypkowie,  
pianiści i wokaliści. Wiadomo 
też, że w tym sezonie przed kra-
kowską publicznością nie wystą-
pią: światowej sławy sopranistka 
Jessy Norman, bardzo droga jak 
na nasze możliwości, pianista 

Iwo Pogorelić i miesz-
kający w naszym mie-
ście angielski skrzypek 
Nigel Kennedy. 

W bogatym reper-
tuarze filharmonii, 
oprócz koncertów sym-
fonicznych, zachowa-
ne zostaną dotychcza-

sowe cykle koncertowe, m.in.  
Wieczory Wawelskie, Koncer-
ty Uniwersyteckie, koncerty 
dla dzieci oraz tradycyjne festi-
wale: Młodzi Artyści w Krako-
wie, Dni Organowe i Krakowska 
Wiosna Muzyki. Zaś w ramach 
cyklu koncertów Artyści dla Fil-
harmonii Krakowskiej w tym ro-
ku obok artystów polskich wy-
stąpią bezinteresownie muzy-
cy z młodej orkiestry kameral-
nej Brittten Sinfonia z Wielkiej 
Brytanii. AO
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8 września 
wystąpiły 
Orkiestra i Chór 
Filharmonii 
Krakowskiej  
pod dyrekcją 
Jana Krenza

W Białym Kruku

Sport, jakiego nie znamy
Z okazji 100-lecia Towarzystwa 
Sportowego „Wisła” Kraków 
ukazał się album wydany przez 
Wydawnictwo Biały Kruk, 
zatytułowany „Piękno i dramat 
sportu”. 

Zawiera on 188 ekspresyj-
nych fotografii autorstwa Wa-
cława Klaga, krakowskiego fo-
tografika, którego prace by-
ły publikowane przez 40 lat w 
różnych wydawnictwach. Kra-
ków, pejzaż, życie codzienne 
i sport to tematy, które po-
jawiają się w jego twórczo-
ści. Album, wydany na stulecie 
„Wisły” Kraków, jest pierwszą 

samodzielną książką Wacława 
Klaga. Zdjęcia w nim zawarte 
są bardzo interesujące, ponie-
waż pokazują sport od strony 
nieuchwytnej dla oka widza. 
Tym bardziej tego, który za-
wody sportowe ogląda na ży-
wo, czyli bez możliwości tele-
wizyjnych zbliżeń i powtórek. 
Zatrzymane w kadrze aparatu 
fotograficznego sytuacje z za-
wodów sportowych w rożnych 
dyscyplinach pokazują wysi-
łek sportowców, ich zaangażo-
wanie w sportową rywalizację 
oraz przeżywanie zwycięstw i 
porażek. Wszystkie te emocje 
widać na twarzach zawodni-

ków i trenerów. Dzięki takim 
zdjęciom jak te zawarte w al-
bumie „Piękno i dramat spor-
tu”, odkrywamy, że sport wy-
zwala w człowieku całą gamę 
emocji. Radość i smutek, roz-
czarowanie i euforia są wszę-
dzie tam, gdzie toczy się spor-
towa rywalizacja. I to udało się 
pokazać Wacławowi Klagowi, 
co jest niewątpliwym walorem 
tej publikacji. 

Na zdjęciach widzimy za-
wodników „Wisły” z różnych 
dyscyplin sportowych, w któ-
rych krakowski klub odnosił 
sukcesy. Najwięcej fotogra-
fii, co oczywiste, dotyczy pił-

ki nożnej – najpopularniejszej 
dyscypliny sportu. Na koloro-
wych (w większości) i czar-
no-białych fotografiach może-
my zobaczyć między innymi 
potyczki piłkarzy krakowskie-
go klubu ze słynnymi drużyna-
mi zagranicznymi, które w Eu-
ropie odnosiły sukcesy. Dyna-
miczne zdjęcia znakomicie od-
dają klimat zmagań piłkarzy 
Wisły z największymi gwiazda-
mi światowej piłki nożnej (Ro-
naldo, Zidane, Crespo), bo i ta-
cy  wybitni sportowcy przyjeż-
dżali na stadion przy ulicy Rey-
monta przy okazji rozgrywek o 
europejskie puchary.   IO
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Przy Plantach

ZABYTKOWY 
KOPIEC WANDY

– Towarzystwo 
Miłośników i 
Rozwoju Nowej 
Huty wystąpiło 
do prezydenta 
Krakowa o pod-

jęcie działań, skutkujących 
wpisaniem na listę obiek-
tów zabytkowych kopca 
Wandy.
Muszę ze skruchą przyznać, 
ze byłem do tej pory prze-
konany, iż wszystkie kra-
kowskie kopce dawno już 
znajdują się w rejestrze kra-
kowskich zabytków. Skoro 
figurują w nim najmłodsze 
z nich: Tadeusza Kościuszki 
i Józefa Piłsudskiego, to naj-
wyższy czas nadrobić za-
ległości wobec jednego z 
dwóch najstarszych.
Warto więc pochwalić pręż-
nie działające TMiRNH. Nie 
po raz pierwszy okazuje się, 
jak pożyteczną rolę mogą 
odgrywać lokalne stowarzy-
szenia, grupujące społecz-
ników, którzy są zakochani 
w swojej małej ojczyźnie i 
bez wielkiego rozgłosu sta-
rają się o nią właściwie za-
dbać. Gdyby nie tacy wła-
śnie fanatycy (używam te-
go słowa w jak najbardziej 
pozytywnym kontekście), 
mnóstwo mniej znanych za-
bytków popadłoby w ruinę 
lub całkiem zniknęło z pej-
zaży naszych miast.
Na szczęście w Krakowie 
nigdy nie brakowało zapa-
lonych miłośników prze-
szłości, a szczególnie licz-
ne są zastępy „kopcomania-
ków”. Jestem tedy przeko-
nany, że nowohuckie sto-
warzyszenie dopnie swego 
i w krótkim czasie dopro-
wadzi do wpisania kopca 
Wandy do rejestru zabyt-
ków, co pozwoli spokojnie 
myśleć o jego przyszłości. 
Pojawiają się już bowiem 
groźnie brzmiące projekty 
takiego zagospodarowania 
dawnej wsi Mogiła, w któ-
rych w ogóle nie figuruje 
średniowieczny kurhan!

BOGDAN GANCARZ

W Gmachu Głównym Muzeum 
Narodowego w Krakowie można 
oglądać wystawę 
„Sacralia Ruthenica”.  

– Ideą wystawy „Sacra-
lia Ruthenica” jest chrono-
logiczne pokazanie staroru-
skich krzyży relikwiarzowych 
(enkolpionów), znajdujących 
się w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Krakowie i Mu-
zeum Narodowego w Warsza-
wie – mówi dr Mirosław Piotr 
Kruk, kustosz działu Sztu-
ki Cerkiewnej MNK i kurator 
ekspozycji. – Tematem wiodą-
cym całej wystawy jest znak 
krzyża, którego formy podle-
gały różnym przeobrażeniom, 
ale w tak bogatym wyborze 
nigdy naraz tyle małych krzy-
żyków i enkolpionów nie po-
kazywano w Polsce od lat 80. 
– dodaje kustosz. We-
dle jego pomysłu stwo-
rzono nastrojową aran-
żację wystawy. Wcho-
dzimy do przyciemnio-
nej sali. Gabloty z cen-
nymi drobnymi okaza-
mi ustawiono w module 
krzyża greckiego, ściany 
pokryto purpurą bizan-
tyjską, kolorem boskim, 
cesarskim, a dyskretne 
śpiewy mnichów są pod-
kładem do kontemplacji 
eksponatów o charakte-
rze religijnym.

Czym są en-
kolpiony? To 
d e w o c j o n a -
lia napierśne: 

krzyże zawieszki, krzyże 
relikwiarzowe i plakie-
ty, a nazwa pochodzi z 
języka greckiego: en 
kolpios – znaczy na-
pierśny, co odpowiada 
łacińskiej na-
zwie pek-
torału. Dr 
Kruk zwra-
ca uwa-
gę na krzy-
że reliefowe, 
bogato opracowa-
ne techniką inkrusta-
cji niellem. Ta techni-
ka wykonania nadawa-
ła dramaturgię wize-
runkom postaci Chry-
stusa, umieszczanym 
zwykle na awersie 
enkolpionów, i Mat-
ki Bożej – widocznym 
zwykle na rewersie. 
Wśród 150 ekspona-

tów poka-
z y w a n y c h 
na krakow-
skiej wy-
stawie warto zwró-
cić uwagę na po-
złacany, bezcenny 
bizantyjski pekto-
rał z Ostrowia Led-
nickiego, pocho-
dzący z przeło-
mu X i XI wieku, 
ze zbiorów Muze-
um Pierwszych Pia-
stów. Niezwykle 
cenny jest też crux 
f l o r i d a – krzyż 

rozkwitający, obrazują-
cy drzewo żywe, pocho-
dzący z przełomu XII i 

XIII wieku. Wyjątko-
wym w skali europej-
skiej jest enkolpion z 

Trepczy pod 
Sanokiem, 
z cząst-
ką meteo-
rytu ja-
ko relik-

wią. To jedy-
ny taki okaz w ca-

łej Europie. Oryginal-
ny, ale częściowo zre-

konstruowany jest na-
szyjnik z krzyżyków z 

Daniłowa Małego na 
Podlasiu, wypożyczo-
ny ze zbiorów Mu-
zeum Podlaskiego w 
Białymstoku. 

Charakterystyczne 
są krzyże relikwiarzo-
we, złożone z dwóch 
połówek łączonych 
zawiasami, z pozo-
stawionym wewnątrz 

wgłębieniem na relikwie, po-
chodzące z Rusi Kijowskiej. – 
Krzyż posiadał zawsze złożo-
ne treści znaczeniowe – mó-
wi dr Piotr Kruk – był zna-
kiem wiary i pokuty, gorli-
wej modlitwy, ale także zna-
kiem opieki nadzwyczajnej. Za 
przykład kustosz podaje krzy-
że kijowskie, gdzie były zapi-
sywane inwokacje do Matki 
Bożej. Świadectwem tej opie-
ki jest nadpalony krzyż, odna-
leziony w pogorzelisku stare-
go Kijowa po najeździe tatar-
sko-mongolskim w 1240 roku. 
Uzdrawiająca moc krzyża uka-
zana jest na pozłacanej skrzy-
neczce lekarskiej, na ścianach 
której przedstawiono katalog 
chorób i wizerunki świętych 

lekarzy Kosmy i Damiana. 
Ten przedmiot to dar Jana 
III Sobieskiego dla bazy-
liki Mariackiej, który po 
raz pierwszy pokazywa-
ny był w 1914 roku w Su-

kiennicach. Teraz jest nie-
zwykła okazja, by zoba-
czyć go po tylu latach...

EWA KOZAKIEWICZ

Czym są en-
kolpiony? To 
d e w o c j o n a -
lia napierśne: 

Pierwsza wystawa enkolpionów w Polsce!

Staroruskie krzyże

f l o r i d a – krzyż ki jest nadpalony krzyż, odna-
leziony w pogorzelisku stare-
go Kijowa po najeździe tatar-
sko-mongolskim w 1240 roku. 
Uzdrawiająca moc krzyża uka-
zana jest na pozłacanej skrzy-
neczce lekarskiej, na ścianach 
której przedstawiono katalog 
chorób i wizerunki świętych 

czyć go po tylu latach...

Po lewej
Archiwum 
MNK – Święty 
Jerzy na koniu, 
pokonujący 
smoka 
– pozłacana 
plakietka 

Z prawej
Archiwum 
MNK – Św. 
Jan Chrzciciel 
(plakieta-
zawieszka),
Ruś Kijowska 
lub 
Nowogród, 
XI–XIV w.

rozkwitający, obrazują-
cy drzewo żywe, pocho-
dzący z przełomu XII i 

XIII wieku. Wyjątko-
wym w skali europej-
skiej jest enkolpion z 

Trepczy pod 
Sanokiem, 
z cząst-

krzyże zawieszki, krzyże 
relikwiarzowe i plakie-
ty, a nazwa pochodzi z 
języka greckiego: 

 – znaczy na-
pierśny, co odpowiada 
łacińskiej na-

że reliefowe, 
bogato opracowa-
ne techniką inkrusta-
cji niellem. Ta techni-
ka wykonania nadawa-
ła dramaturgię wize-
runkom postaci Chry-

ką meteo-
rytu ja-
ko relik-

wią. To jedy-
ny taki okaz w ca-

łej Europie. Oryginal-
ny, ale częściowo zre-

konstruowany jest na-
szyjnik z krzyżyków z 

Daniłowa Małego na 

krzyże zawieszki, krzyże 
relikwiarzowe i plakie-
ty, a nazwa pochodzi z 
języka greckiego: en 

 – znaczy na-
pierśny, co odpowiada 
łacińskiej na-

że reliefowe, 
bogato opracowa-
ne techniką inkrusta-
cji niellem. Ta techni-
ka wykonania nadawa-
ła dramaturgię wize-
runkom postaci Chry-

rozkwitający, obrazują-
cy drzewo żywe, pocho-
dzący z przełomu XII i 

XIII wieku. Wyjątko-
wym w skali europej-
skiej jest enkolpion z 

Trepczy pod 

wią. To jedy-
ny taki okaz w ca-

łej Europie. Oryginal-
ny, ale częściowo zre-

konstruowany jest na-
szyjnik z krzyżyków z 

Daniłowa Małego na 

Archiwum MNK 
– Chrystus 
Ukrzyżowany 
(krzyż 
relikwiarzowy); 
Ruś Kijowska 
lub Nowogród, 
XII w. 



Przez ostatnich 10 lat 
odbywało się tu wiele akcji 
modlitewnych, których ślady 
pozostały nie tylko w sercach 
ludzi z Tarnawy, lecz także 
w ...księdze pamiątkowej, 
na świadectwo przyszłym 
pokoleniom. 

Jedną z pierwszych 
była modlitwa o owoce 
pielgrzymki Jana Pawła 
II do Polski w czerwcu 
1997 roku. Od 15 mar-
ca aż do końca pobytu 
w Polsce Ojca Święte-
go codziennie kilka ro-
dzin z parafii (za każ-
dym razem inne) modli-
ło się w swych domach. 
Wszystko było wcześ-
niej zaplanowane i roz-
pisane na każdy dzień, 
czego świadectwem jest 
pamiątkowa księga. W 
sumie około 250 rodzin 
(na 350 wszystkich) włą-
czyło się w to dzieło 
modlitwy. W pamiątko-
wych księgach są i in-
ne ślady modlitewnych 
czynów. Od 1996 roku 
dzieło duchowej adop-
cji podejmuje rokrocz-
nie co najmniej kilkana-
ście osób. W Roku Jubi-
leuszowym rodziny były 
zachęcane do podejmo-
wania konkretnych po-
stanowień dotyczących 
ich życia. Kartki z po-
stanowieniami (anoni-
mowe) były składane w 
kościele i teraz umiesz-
czone są w księdze pa-
miątkowej. Takie ducho-
we akcje, mające na ce-
lu pogłębienie życia re-
ligijnego odbywają się 
co roku, i są związane 
z czwartkową nowenną 
parafialną. 

Nowenna 
Została ona zainau-

gurowana w marcu 1998 
roku. To dzień szczegól-
nej modlitwy w parafial-
nej świątyni. Najpierw o 
godzinie piętnastej jest 
Msza w kaplicy Miłosier-
dzia Bożego, po niej śpie-
wana Koronka do Miło-
sierdzia Bożego i rozpo-
częcie wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu. 
Jest to czas ponadgodzin-
nej adoracji prywatnej w 
ciszy. Po niej jest godzi-
na czuwania, którą pro-
wadzą wyznaczone gru-
py parafialne. Kwadrans 
przed osiemnastą, już 
przed ołtarzem głównym, 
odprawiana jest  nowen-
na parafialna i Msza. Od 
stycznia do końca maja 
na każdy czwartek zapra-
szane jest inne osiedle pa-
rafii, w sumie kilkanaście 
rodzin. A wszystko po to, 
aby ludzie z najbliższe-
go sąsiedztwa mogli ra-
zem modlić się i spotkać 
ze sobą. Po Mszy ks. pro-
boszcz zaprasza ich do 
salki na herbatę i spotka-

nie przy stole. Oczywiście 
nie wszyscy z zaproszo-
nych na dany dzień przy-
chodzą do kościoła. Zwy-
kle bywa ich połowa, a i 
z tej grupy również nie 
wszyscy idą do salki na 
spotkanie, ale to i tak nie-
wątpliwie przyczynia się 
do integracji parafii.

Warto podkreślić, że 
każdego roku jest inne ha-
sło przewodnie, pod któ-
rym odbywają się w koś-
ciele i w domach czwart-
kowe modlitwy rodzin. 
W tym roku spotkania od 
stycznia do maja upływa-
ły pod znakiem odnowie-
nia poświęcenia siebie i 
swej rodziny Sercu Jezu-
sowemu. Każdy, kto przy-
szedł na czwartkową no-
wennę, otrzymywał mod-
litewnik do odnowienia 
w domu aktu zawierze-
nia swojej rodziny Sercu 
Jezusowemu. I tak od kil-
ku lat, co roku wszystkie 
rodziny w parafii św. Jana 
Kantego w Tarnawie mają 
okazję od pogłębiania ży-
cia religijnego.

KS. IRENEUSZ OKARMUS
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PANORAMA PARAFII 
Tarnawa Dolna: pw. św. Jana Kantego

Współpraca ze świeckimi

ZDANIEM PROBOSZCZA
Chciałbym zachować równowagę pomiędzy dzie-
łami ściśle duszpasterskimi a gospodarczymi. 
Chcę podkreślić ogromną ofiarność moich para-
fian, dzięki której w ostatnich latach wykonaliśmy 
wiele kosztownych, ale niezbędnych inwestycji. 
Remont plebanii i salek, ogrodzenie wokół koś-
cioła, parkingi, remont organów i dwóch ołtarzy 
bocznych to tylko najważniejsze. Jednym z mo-
ich priorytetów w duszpasterstwie jest współpra-
ca ze świeckimi. Chciałbym podkreślić duże za-
angażowanie ludzi w różnych grupach parafial-
nych. Służą mi oni pomocą i doradą, zarówno w 
dziełach gospodarczych, jak również duszpaster-
skich. Taką rolę odgrywa rada parafialna, licząca 
20 osób, do których trzeba doliczyć około 20 ani-
matorów działających w każdym rejonie parafii. 
Są też inne grupy parafialne: Akcja Katolicka, róże 
Żywego Różańca, szkolne koło Caritas, grupy mło-
dzieżowe, schole, ministranci, lektorzy. Ideał pa-
rafii jako wielkiej rodziny niełatwo jest osiągnąć, 
chociaż wszelkie działania duszpasterskie to nic 
innego, jak tylko dążenie do tego ideału. 

Zapraszamy do kościoła
  Adres: Parafia pw. św. Jana Kantego, Tarnawa Dolna 269, 

34-210 Zembrzyce, tel. (33) 746-206.
  Msze św. w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 

14.00.
  W dzień powszedni: poniedziałek, wtorek, sobota – 

7.00; środa, czwartek, piątek – 18.00 (16.30 czas zimowy)

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

KRAKOWSKI

Kościół, budowany 
od 1878 r. do 1882 r., 

konsekrował 
biskup Albin Dunajewski

KS
. I

RE
N

EU
SZ

 O
KA

RM
U

S

KS. PIOTR SULEK
Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1983 roku w kate-
drze na Wawelu. Pochodzi 
z Rabki. Od 14 październi-
ka 1995 jest proboszczem 
w Tarnawie Dolnej. 


