
Wśród laureatów 
tegorocznej nagrody „Totus”,  
zwanej „katolickim Noblem”, 
znaleźli się również 
krakowianie: 
Marek Skwarnicki 
i Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum św. Łazarza”.

Nagrody, w postaci srebr-
nej statuetki i 50 tys. zł, przy-
znawane są przez Fundację 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
w kilku kategoriach.

Marka Skwarnickiego, poe-
tę i publicystę, uhonorowa-
no w kategorii „Osiągnięcia w 
dziedzinie kultury chrześcijań-
skiej”. Wśród ostatnich pub-
likacji Skwarnickiego warto 
wymienić jego poezje zebra-
ne oraz tom korespondencji z 
Janem Pawłem II. „Przyjąłem 
tę nagrodę z wielkim wzru-
szeniem, jako uhonorowanie 
mej wieloletniej działalności 
dla Kościoła. Cała moja twór-

czość dziennikarska, publicy-
styczna i poetycka jest inspiro-
wana przez wiarę. Na margine-
sie dodam, że Episkopat Pol-
ski jest chyba jedynym episko-
patem na świecie, który nagra-
dza poetów” – powiedział lau-
reat krakowskiemu „Gościowi 
Niedzielnemu”. 

Krakowskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum św. Łazarza” (o je-
go działalności piszemy ob-
szerniej na str. IV–V) uhono-
rowano w kategorii „Promocja 
człowieka, praca charytatywna 
i edukacyjno-wychowawcza”. 
Odbierająca nagrodę w imie-
niu towarzystwa prezes dr Jo-
lanta Stokłosa stwierdziła, że 
uznając przyznanego „Totusa” 
za nagrodę dla całego dzieła 
hospicyjnego, „dziękuje w 
imieniu tych, którzy służyli, 
służą i będą służyć człowie-
kowi u kresu jego życia i jego 
rodzinie, a także będą wzbu-
dzali gorące serca u następ-
nych pokoleń, które będą w 
tej służbie”.

BOGDAN GANCARZ

Uhonorowanie Towarzy- 
stwa Przyjaciół Chorych 

„Hospicjum św. Łazarza” i Mar- 
ka Skwarnickiego pokazuje, że 
dobro czynione bezinteresow-
nie nie pozostaje niedostrze-
żone. Pole czynienia dobra na 
naszym terenie zaś nieustan-
nie się rozszerza, o czym 
przekonują kolejne inicjatywy 
społeczne, zmierzające np. do 
wydobycia przestrzeni Nowej 
Huty z anonimowości histo-
rycznej. 
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Kraków ma nową rzeźbę i nową fon-
tannę. Na Plantach, naprzeciw bu-

dynku filharmonii, ustawiono rzeźbę- 
-fontannę, według pierwotnego projektu 
Marii Jaremy z 1949 r. Rzeźba jest bardzo 
oryginalna. Na betonowej płycie, wyo- 
brażającej klapę fortepianu, umieszczono 
cztery młoteczki i osiem strun. Zarówno 
z młoteczków, jak i strun tryskają pod-
świetlane wieczorem różnokolorowym 

światłem cienkie stru-
mienie wody, tworzące 
„wodne struny”. W su-
mie tworzy to ciekawy 
efekt wizualny. Rzeźba-
-fontanna jest 11-krot-
nym powiększeniem 
modelu rzeźby Marii 
Jaremy, który powstał 
dla uczczenia pamięci 
Fryderyka Chopina. 

MUZYCZNA FONTANNA

Odsłonięta 
2 października 
fontanna 
jest jedną 
z tych atrakcji 
Krakowa, 
które 
najlepiej 
oglądać 
wieczorem 

Dla Marka Skwarnickiego i Hospicjum św. Łazarza

Krakowskie „Totusy”
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„Nieczęsto honorują poetów” 
– mówi Marek Skwarnicki

KS
. I

RE
N

EU
SZ

 O
KA

RM
U

S

ZA TYDZIEŃ
  SPOTKALI SIĘ PO 35 LATACH 

– pisze ks. Ireneusz Okarmus 
w reportażu ze spotkania 
niegdysiejszych uczestników 
pierwszej oazy w archidiecezji 
krakowskiej.

  Przedstawimy panoramę 
PARAFII ŚW. ANNY W STRYSZAWIE 
GÓRNEJ. W leżącej na jej terenie 
Siwcówce spędzał wakacje 
prymas Wyszyński, spotykając 
się tu z kard. Wojtyłą.

BOGDAN GANCARZ
redaktor wydania
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Papieska kolekcja

KRAKÓW To, że dokumentację 
pontyfikatu Papieża  Polaka mo-
gą stanowić nie tylko dokumen-
ty, fotografie i książki, ale także 
inne przedmioty, udowadnia wy-
stawa „Jan Paweł II na medalach 
i monetach”. Zorganizował ją w 
swej krakowskiej siedzibie przy 
ul. Basztowej 20 Narodowy Bank 
Polski. Pokazano ok. 300 eks-
ponatów dokumentujących za-
równo sam wybór Papieża i ko-
lejne rocznice jego pontyfikatu, 
jak i pielgrzymki do 132 krajów. 
Pielgrzymki stawały się okazją do 
emitowania monet i  bicia meda-
li. Medale papieskie powstawały 
przy tym staraniem nie tylko in-
stytucji państwowych i kościel-
nych, ale także wielu spośród 
900 miejscowości, które odwie-
dził Jan Paweł II w trakcie swych 

pielgrzymek. Nic więc dziwne-
go, że wśród pochodzących ze 
zbiorów NBP oraz Kazimierza 
Florka i Jana Jaromirka ekspo-
natów pokazanych na wystawie, 
są nie tylko monety i meda-
le ze znanych krajów, lecz tak-
że z tych dla nas egzotycznych, 
jak: Wyspy Zielonego Przylądka, 
Botswana i Gambia. Narodowy 
Bank Polski dwanaście razy (w 
47 odmianach) emitował monety 
z wizerunkami Jana Pawła II. Są 
wśród nich takie ciekawostki, jak 
srebrna kwadratowa 20-złotów-
ka (tzw. klipa) wydana w 2003 r. 
z okazji pontyfikatu. Pokazano 
także nowy 50-złotowy bank-
not kolekcjonerski z wizerun-
kiem Papieża, który będzie do-
stępny od 16 października w od-
działach NBP.

Pokazano papieskie monety i medale z całego świata
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Otwarto Centrum 
Dydaktyczno- 
-Kongresowe UJ
KRAKÓW. Nowoczesne Cen- 
trum Dydaktyczno-Kongresowe 
Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego zostało 
otwarte 4 października. Obiekt 
mieszczący się przy ulicy św. 
Łazarza poświęcił biskup Józef 
Guzdek. Centrum będzie służyło 
głównie studentom Wydziału 
Lekarskiego, w tym Szkoły 
Medycznej dla Obcokrajowców, 
Wydziału Lekarskiego, ale 
także studentom Wydziału 
Ochrony Zdrowia i Wydziału 
Farmaceutycznego. Obiekt o po-
wierzchni 8000 mkw. kosztował 
około 39 mln złotych i został zre-
alizowany w całości ze środków 
własnych Collegium Medicum. 
Budynek jest wyposażony i przy-
stosowany do prowadzenia za-
jęć dydaktycznych z wykorzysta-
niem nowoczesnych form kształ-
cenia multimedialnego. W bu-
dynku, przystosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, 
są m.in. dwie duże aule (każda 
na 362 miejsc), sale audytoryjne, 
komputerowa sala seminaryjna, 
biblioteka, czytelnia komputero-
wa oraz sale seminaryjne. 

Oddany do użytku obiekt będzie 
służył również jako nowoczesne 
centrum kongresowe

PODGÓRZE W kościele św. 
Józefa w Podgórzu modlono 
się w intencji rychłej kano-
nizacji błog. abp. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego. Mszę 
św. odprawił ks. kard. Stanisław 
Dziwisz. Przy balkonie kościoła 
św. Józefa odsłonięto przy oka-
zji figurę Błogosławionego.

Pomnik abp. Felińskiego będzie 
przypominał jego dokonania 

duszpasterskie

MAŁOPOLSKA. Centralnym 
punktem obchodów VI Dnia 
Papieskiego w Małopolsce bę-
dzie Msza św. odprawiona przez 
metropolitę krakowskiego 15 
października o godz. 10.30 w 
Łagiewnikach. Tego samego dnia 
o 21.00 odbędzie się zaś czuwa-
nie pod oknem papieskim  przy 
Franciszkańskiej. Odbędą się tak-
że koncerty: oratorium „Ojciec” 
Mateusza Jarosza (14.10, godz. 
20.00, kościół śś. Piotra i Pawła), 
Wielka Msza „Jan Paweł II” 
Geralda Spitznera (16.10, godz. 
20.00, bazylika franciszkanów). 
W Zakopanem 15.10 o 15.00, od-
będzie się procesja ulicami mia-
sta, wyruszająca z sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej.

Pomnik 
abp. Felińskiego
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Dzień Papieski

Powstają nowe warsztaty terapii zajęciowej
RADWANOWICE. Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
zamierza wybudować w Radwa- 
nowicach nowe warsztaty tera-
pii zajęciowej dla niepełnospraw-
nych. 29 września kard. Stanisław 
Dziwisz poświęcił drewnianą ka-
pliczkę Jezusa Ukrzyżowanego, 
zaprojektowaną przez jednego z 
podopiecznych Fundacji św. Bra- 
ta Alberta, będącą nietypowym 
kamieniem węgielnym pod budo-

wę warsztatów. Ośrodek pod wez- 
waniem św. Franciszka z Asyżu 
będzie służył fundacji Anny 
Dymnej, Fundacji św. Brata 
Alberta oraz uczniom integra-
cyjnej Szkoły Podstawowej w 
Radwanowicach. Powstanie on 
na 8 hektarach dawnego gospo-
darstwa rolnego, które funda-
cja „Mimo Wszystko” otrzyma-
ła na 50 lat od Fundacji im. Brata 
Alberta za symboliczną złotów-

kę. Projekt zakłada wybudowanie 
m.in. sal rehabilitacyjnej i teatral-
nej. W planach jest także prowa-
dzenie w przyszłości zajęć hipo-
terapii i dogoterapii, a podopiecz-
ni będą mogli uprawiać ogródek. 
Budowa powinna ruszyć wios-
ną przyszłego roku. Cała inwe-
stycja pochłonie ok. 8–10 mln zł. 
Fundacja „Mimo Wszystko” zbie-
ra fundusze na ten cel, będzie się 
też ubiegać o dotacje m.in. ze 
środków UE. Obecnie z warszta-
tów terapeutycznych prowadzo-
nych w Radwanowicach korzy-
sta 150 niepełnosprawnych, choć 
chętnych jest dużo więcej.

W tym miejscu powstanie 
w przyszłości ośrodek terapii 
zajęciowej fundacji Anny DymnejKS
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Nie po raz pierwszy chwalimy 
pomysłowość i energię 
Towarzystwa Miłośników 
i Rozwoju Nowej Huty. 
Tym razem postanowiło ono 
opracować ścieżkę patriotyczną 
po swojej dzielnicy. 

Ma to być połączenie szla-
ku turystycznego ze szczytnym 
zamiarem wykazania mieszkań-
com Nowej Huty i odwiedzają-
cym ją ludziom, że w tej części 

Krakowa również można spot-
kać się z historią.

Najmłodsza dzielnica pra-
starego podwawelskiego gro-
du raczej rzadko kojarzona jest 
z historią. Zapominamy jednak, 
że czas szybko biegnie i to, co 
jeszcze kilkanaście lat temu na-
zywaliśmy teraźniejszością, te-
raz należy już do najnowszych 
dziejów, podlega więc opiso-
wi naukowemu. A skoro tak, to 
dlaczego nie uatrakcyjnić No-
wej Huty poprzez urządzenie 
tam historyczno-edukacyjnego 
szlaku?

Można oczywiście usiłować 
sprowadzić ten pomysł do żar-
tu, że Kombinat Metalurgiczny 
im. Tadeusza Sendzimira jest 
już po części zabytkiem tech-
niki, więc należy do historii, 
ale nie w tym rzecz. Nowa Hu-
ta jest miejscem niezwykle in-
teresującym z punktu widze-
nia dziejów Polski Ludowej. Z 
jednej strony socrealistyczna 
architektura i zakończony to-
talną porażką pomysł uczynie-
nia z niej pierwszego praw-
dziwie komunistycznego mia-
sta w Polsce,  z drugiej wal-

ka o krzyż, Msze za Ojczyznę i 
Komitet Robotniczy Hutników 
„Solidarności”, A w tle klasz-
tor ojców  cystersów w Mogile 
i dyskretne wspieranie patrio-
tycznych dążeń mieszkańców 
dzielnicy przez kolejnych me-
tropolitów krakowskich.

Jeżeli Towarzystwu uda się 
przekuć swój zamiar w czyn i 
pokazać różnorodność życia w 
Nowej Hucie, od chwili wbicia 
pierwszej łopaty na jej budo-
wie aż do dzisiaj, z pewnością 
odniesie kolejny sukces.

BOGDAN GANCARZ

Ciekawy pomysł

Patriotyczna Nowa Huta

Rada Miasta wydała negatywną 
opinię w sprawie zezwolenia na 
dalsze funkcjonowanie salonu gry 
w bingo w Domu Śląskim, u zbie-
gu ulic Pomorskiej i Królewskiej, 
gdzie w czasie okupacji mieściła 
się siedziba gestapo, a następnie 
urzędowały NKWD i UB.

Przeciwko bezczeszcze-
niu miejsca, w którym katowa-
no i mordowano żołnierzy an-
tyniemieckiego i antysowieckie-
go podziemia zbrojnego, prote-
stowały od dawna rada dzielni-
cy oraz krakowskie środowiska 
kombatanckie i niepodległościo-
we. Sprawa gościła wielokrotnie 
w mediach, stała się nawet te-
matem popularnego programu 
Telewizji Polskiej „Sprawa dla re-
portera”. Władze miasta broniły 
się, że niewiele mogą zdziałać, 
ponieważ budynek nie jest ich 
własnością.

To prawda. Uświęconym pol-
ską krwią budynkiem zarządza 
obecnie Liga Obrony Kraju, czy-
li organizacja mająca w swym 
statucie zapis o patriotycznym 
wychowaniu młodzieży. To, że 
pozwala ona wykorzystywać w 
celach komercyjnych Dom Ślą-
ski na działalność całkowicie 
sprzeczną z jego martyrologicz-
ną historią (przed salonem gry w 
bingo była tam dyskoteka), moż-

na śmiało nazwać skandalem. 
Co więcej, szefowie LOK odgra-
żają się ponoć, że jeżeli prezy-
dent Krakowa uwzględni nega-
tywną opinię Rady (a tak się za-
pewne stanie), gotowi są wy-
nająć pomieszczenia w tym bu-
dynku na inną, o wiele gorszą 
działalność. Czyżby mieli zamiar 
urządzić w katowni sex-
shop lub agencję towa-
rzyską?

Jeśli doszłoby do 
czegoś podobnego,  to 

Porozumienie Organizacji Kom-
batanckich i Niepodległościo-
wych w Krakowie zapowiada,  
że nie będzie się wahać ani 
chwili, lecz złoży do sądu wnio-
sek o delegalizację stowarzysze-
nia, które łamie własny statut i 
wywołuje publiczne zgorszenie.

Na szczęście ostatnio poja-
wiła się nadzieja na de-
finitywne załatwienie 
problemów związanych 
z Domem Śląskim. Sta-
rania o jego odzyska-

nie podjęło bowiem reaktywo-
wane niedawno Towarzystwo 
Obrony Kresów Zachodnich – 
prawny następca przedwojen-
nego właściciela budynku, któ-
ry został zbudowany ze skła-
dek Ślązaków jako bursa dla ich 
studentów, pobierających przed 
1939 rokiem nauki pod Wawe-
lem. Jeżeli zdoła ono odzyskać 
ten budynek, zagospodaruje go 
w zgodny z jego przeszłością 
sposób.

ANTONI BOGDANOWSKI

Otwarto Centrum 
Dydaktyczno- 
-Kongresowe UJ

Koniec bulwersującej sprawy

Dom Śląski bez bingo
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Czy Dom Śląski 
na powrót stanie 
się bursą?
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Wtedy wydawa-
ło się, że jest to 
pomysł szalony – 
mówił ks. infułat 

Bronisław Fidelus na początku 
Mszy św., sprawowanej w ba-
zylice Mariackiej z okazji 25-le-
cia krakowskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych Hospicjum. 
Były to bowiem czasy, w któ-
rych z powstawaniem nawet 
bardzo potrzebnych dzieł były 
wielkie trudności.

Wymarzony dom

Żeby idea hospicyjna, która 
zakiełkowała wśród kilkuosobo-
wego zespołu studyjnego przy 
nowohuckiej Arce Pana – prze-
mianowanego później na zespół 
synodalny – doprowadziła do 
utworzenia hospicjum i zbudo-
wania domu dla ludzi chorych, 
trzeba było przejść długą i trud-
ną drogę. Trwała walka o lokali-
zację, łącznie z odwoływaniem 
się do Sądu Najwyższego, gro-
madzono fundusze, ale równo-
cześnie, zanim jeszcze powstał 
pierwszy zespół opieki hospicyj-
nej, nieżyjący już lekarze dr Ma-
ria Leńczyk i dr Wiesław Stefań-
ski wraz z osobami z zespołu sy-
nodalnego chorych otaczali pa-
cjentów opieką w ich domach. 
Wtedy też ks. Józef Gorzela-
ny, proboszcz nowohuckiej Ar-
ki, przepowiadał – w tym koście-
le składamy ręce do modlitwy, a 

kiedy stanie obok niego 
dom-hospicjum, w nim 
będziecie rozkładać rę-
ce dla roztoczenia opie-
ki nad człowiekiem po-
trzebującym. „Budując i prowa-
dząc hospicjum, chcemy zapew-
nić chorym opiekę, także ducho-
wą, a ich rodzinom psycholo-
giczne i religijne oparcie w trud-
nych chwilach. Hospicjum ma 
posiadać możliwości, jakie po-
siada szpital, a zarazem ma być 
domem chorych, domem goś-
cinnym, w którego prowadze-
niu mają wielki udział zarówno 
parafianie i inni wolontariusze, 
jak i rodziny chorych. Ma to być 
dom pełen życia, gdzie zdrowi 
uczą się ludzkiej i chrześcijań-
skiej postawy wobec cierpienia 
(...). Modelem jest dla nas lon-
dyńskie Hospicjum św. Krzysz-
tofa, prowadzone przez Cicely 
Saunders...”. Dziś, czytając ten 
pierwszy z 1977 roku protokół 
zawierający opis tego, jak zało-
życiele hospicjum chcieli opie-
kować się chorymi, ma się wra-
żenie, że jest to wierne  przed-
stawienie Hospicjum św. Łaza-
rza przy ul. Fatimskiej 17.

– Dziś możemy pa-
trzeć na to dzieło z po-
czuciem dobrze wy-
konanego zadania; że 
przez 25 lat jednak coś 

zrobiliśmy, a ludzie potrzebują-
cy pomocy otrzymują ją, i jest 
ich coraz więcej – mówiła w cza-
sie jubileuszowej uroczystości dr 
Jolanta Stokłosa, prezes zarządu 
powstałego 25 lat temu Towa-
rzystwa Przyjaciół Chorych Ho-
spicjum. 

Do Krakowa przyjechali 
przedstawiciele hospicjów z ca-
łej Polski. Wcześniej wielu z nich 
wspierało krakowskie starania. 
Obecnie przybyli z gratulacja-
mi oraz słowami wdzięczności, 
że od krakowskiej, najstarszej w 
Polsce placówki mogli się uczyć, 
czerpać z jej doświadczeń i życz-
liwej pomocy. Byli też goście, za-
angażowani w ruch hospicyjny, z 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Wę-
gier, Litwy i Słowacji.

Wielkie dziękczynienie

Jubileusz krakowskiego ho-
spicjum był przede wszystkim 
wielkim dziękczynieniem Pa-

tekst 
ANNA OSUCHOWA

Był początek lat 
osiemdziesiątych. 

Do kanclerza krakowskiej 
kurii przyszła obecna prezes 

hospicjum i wręczając 
mu nieduże zawiniątko 

poprosiła, aby je przechował, 
ponieważ są to precjoza 

ofiarowane na 
budowę hospicjum. 

Na Plantach 
wiosną zakwitną 
żonkile

Sonda 

TRZEBA ODWAGI
DIPL. ING. H.W. WEHRMANN 
Z NIEMIEC

– Miałem wiel-
kie szczęś-
cie uczestni-
czyć przy budo-
wie Hospicjum 
św. Łazarza w 

Krakowie. Należę do trzech 
organizacji: UNESCO, zako-
nu św. Marcina, jestem rów-
nież członkiem honorowym 
zakonu św. Łazarza. 
Dawnym zakonom rycer-
skim, które niosły pomoc 
potrzebującym, przyświe-
cało osiem cnót: wiara, na-
dzieja, miłość, miłosier-
dzie, odwaga, sprawiedli-
wość, mądrość i umiarko-
wanie. Odniosę się tylko do 
niektórych. Miłosierdzie to 
podstawowe, pierwsze pra-
wo człowieka, które czyni 
go szlachetnym. W tym sło-
wie zawarte jest też słowo 
serce. Kiedy patrzymy bar-
dziej sercem, wtedy może-
my miłosierdzie ofiarować 
innym.
Żeby tych osiem cnót re-
alizować w życiu, trze-
ba ogromnej odwagi, na-
wet wbrew samemu sobie. 
Dzisiaj trzeba mieć dużą 
odwagę, aby sprzeciwić się 
społeczeństwu nastawione-
mu na osiągnięcia material-
ne. Ale jeszcze większej od-
wagi potrzeba, ponieważ 
nie mamy miecza ani tarczy 
– posługując się tymi poję-
ciami  rycerskimi – żeby z 
otwartymi ramionami zbli-
żyć się do drugiego człowie-
ka. Wyrazić swoją bezbron-
ność, nawet wtedy, kiedy on 
nie przyjmie tej otwartości 
albo ją wykorzysta. Wielkiej 
odwagi potrzeba, żeby po-
móc człowiekowi, który od-
chodzi z tego świata. Żeby 
iść z nim, nieść mu pokój i 
dawać radość.
Kiedy patrzymy na krzyż, na 
przybite do niego ręce i no-
gi Syna Bożego, to musimy 
sobie uświadomić, że nasze 
ręce i nogi są wolne i mo-
żemy dla innych zrobić coś 
dobrego. 
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nu Bogu za to dzieło oraz for-
mą wdzięczności wobec tych 
wszystkich, którzy doprowadzili 
do jego powstania. W tej inten-
cji oraz za chorych, którym słu-
ży hospicjum, sprawowana by-
ła Msza św. w bazylice Mariac-
kiej pod przewodnictwem ks. 
bp. Jana Zająca. W homilii mó-
wił on m.in. o wielkiej tajemni-
cy miłosierdzia Bożego, wyra-
żonej przez krzyż, o przybitych 
do niego rękach Syna Bożego, o 
współcierpiących rękach Matki 
Bożej. „Jej dłonie są jakby prze-
dłużeniem ludzkich rąk, niosą-
cych zbawienie, niosących miło-
sierdzie. (...) I w tej perspektywie 
dłoni Chrystusa i Jego Matki pa-
trzmy na ręce ludzkie. Na te rę-
ce, które są dotknięte najbole-
śniejszymi ranami ziemskiej eg-
zystencji człowieka”. 

Złączone dłonie to logo kra-
kowskiego TPCh Hospicjum. 
Symbolizują również te ręce, 
które w imię miłosierdzia podają 
choremu lekarstwo, kubek wody 
czy obdarzają serdecznym uści-
skiem w trudnych chwilach.

Dzięki pracy i ofiarności wie-
lu rąk powstało hospicjum, które

prowadzi wiele różnych dzieł. 
– Hospicjum to nie budynek, 
lecz ludzie, którzy oddają swo-
je serce, siły i czas, aby służyć i 
nieść pomoc chorym i umierają-
cym – mówiła podczas uroczy-
stości w krakowskiej filharmo-
nii dr Jolanta Stokłosa. Wraz z 
podziękowaniami dla pracowni-
ków, wolontariuszy i dobroczyń-
ców wręczono medal „Niosące-
mu Miłosierdzie”, przeznaczo-
ny dla tych, którzy nieśli, nio-
są i będą nieśli opiekę hospicyj-
ną przez następne lata, oraz dy-
plomy Honorowego Przyjaciela 
„Hospicjum św. Łazarza w Kra-
kowie”.  Pierwszy medal „Nio-
sącemu Miłosierdzie” otrzymał 
tuż przed śmiercią Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II, drugi – ks. kard. 
Franciszek Macharski. Wśród 
wyróżnionych znalazła się m.in. 
Alina Surmacka ze Stanów Zjed-
noczonych, która wśród Polonii 
organizowała fundusze na ho-
spicjum, H.W. Wehrmann z Nie-
miec, od początku wspierają-
cy finansowo krakowskie dzie-
ło, oraz Ellen Richardson, któ-
ra wraz ze swoim mężem zało-
żyła w 1994 roku dla hospicjum 
fundusz edukacyjny, stwarzają-
cy możliwość kształcenia leka-
rzy i pielęgniarek. Ufundowana 
przez państwa Richardson bi-
blioteka hospicyjna posiada naj-
lepsze zbiory w Polsce. Dyplom 

otrzymała też Barbara Wytysz-
kiewicz, pierwsza w historii ho-
spicjum wolontariuszka, która 
w dalszym ciągu służy chorym, 
oraz wiele innych osób. 

Wśród licznych życzeń i gra-
tulacji hospicjum otrzymało od 
Rady Miasta Krakowa Srebrny 
Medal Kraków 2000, Hospicjum 
Dobrego Samarytanina w Lu-
blinie obdarzyło go godnością 
„Czyniącego Dobro”, a zakon św. 
Marcina uhonorował dr Jolantę 
Stokłosę złotą odznaką.

Żonkil po raz dziesiąty

W jubileuszu krakowskiego 
hospicjum mieściło się również 
rozpoczęcie 10. edycji kampa-
nii „Pola Nadziei”, mającej na 
celu pozyskiwanie funduszy na 
działalność hospicjum. Tym ra-
zem goście tworzyli żonkilowy 
kwietnik na Plantach, naprze-
ciw Filharmonii Krakowskiej, a 
po południu w ogrodzie hospi-
cyjnym domu przy ul. Fatim-
skiej. Tam też odbywały się dal-
sze uroczystości jubileuszowe: 
odsłonięcie tablicy upamiętnia-
jącej pozdrowienie chorych Ho-
spicjum św. Łazarza przez Jana 
Pawła II, umieszczenie przy wej-
ściu do kaplicy rzeźby „Niosące-
mu Miłosierdzie” oraz otwarcie 
wystawy pt. „25 lat Hospicjum 
św. Łazarza”. 

Sonda

BLIŻEJ PACJENTA

ELLEN RICHARDSON, WIELKA 
BRYTANIA
– W roku 1990 
brałam udział w 
międzynarodo-
wej konferen-
cji w Londynie 
na temat opie-
ki hospicyjnej. Gdy obec-
na tam także dr Cicely 
Saunders usłyszała, czym 
się zajmuję, zapytała mnie, 
czy byłabym skłonna po-
jechać do Polski i mówić 
tam o opiece paliatyw-
nej. Odpowiedziałam, że 
tak! Wtedy też przedysku-
towałyśmy sprawę pomo-
cy dla Polski. Uznałyśmy 
wspólnie, że pomoc ta mu-
si być skonkretyzowana i 
powinna dotyczyć eduka-
cji. Chodziło wtedy o tre-
ning, to znaczy ustawicz-
ne kształcenie pielęgnia-
rek, lekarzy, a także zało-
żenie biblioteki poświęco-
nej tej sprawie. Od tego 
czasu wielokrotnie powra-
całam wraz z moim mężem 
do Polski, gdzie organizo-
waliśmy tzw. warsztaty. 
Na podstawie swoich do-
świadczeń i spostrzeżeń,  
poczynionych w innych 
znanych mi hospicjach, mu-
szę powiedzieć, że jestem 
pełna podziwu dla waszych 
osiągnięć w Polsce. Kiedy 
byłam tu ostatnio razem z 
panią Cicely Saunders, trud-
no było oprzeć się wraże-
niu, że w Anglii przez kon-
centrowanie się na tech-
nologicznej stronie świad-
czenia pomocy jakby tra-
cony był kontakt duchowy 
z pacjentami, podczas gdy 
właśnie w Polsce widać du-
ży nacisk na pomoc ducho-
wą. Patrząc na działalność 
Hospicjum św. Łazarza, 
nietrudno spostrzec, że je-
steście znacznie bardziej 
bliżej pacjenta, bliżej jego 
wymiaru duchowego. Dla 
nas w Anglii jest to wska-
zówka, żebyśmy wrócili do 
spraw podstawowych, że-
by pacjent był zawsze w 
centrum uwagi. 

CHORZY OBJĘCI OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
W 1985 roku – 5 chorych; w 2005 roku:
na oddziale stacjonarnym – 347 chorych;
w domu chorego – 425 pacjentów;
w Poradni Medycyny Paliatywnej – 144 pacjentów;
na Oddziale Opieki Dziennej – 38 pacjentów;
w Poradni Obrzęku Limfatycznego – 769 chorych;
w Poradni Geriatrycznej zarejestrowano 51 chorych;
z pomocy osieroconym skorzystało 85 rodzin.
W działalność hospicyjną było zaangażowanych 540 wolontariuszy. 
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Wyrosło przy dworcu PKP

Nowe Miasto
Jednym się nie podoba kolejne 
centrum rozpasanej konsumpcji, 
innym architektura, jeszcze inni 
narzekają na korki uliczne. 
Jedno jest pewne, centrum 
„Nowe Miasto” w pobliżu 
krakowskiego dworca PKP 
na długie lata ukształtuje  nowy 
wizerunek Krakowa.

Podróżni przyzwyczajeni do 
tego, że przez wiele lat pierw-
szym obiektem witającym ich w 
Krakowie po opuszczeniu pocią-
gu był pokraczny niski budynek 
baru „Smok”, przeżywają teraz 
szok. Jeżeli w zaaferowaniu nie 
zwrócą uwagi, do którego tu-
nelu pod peronami weszli, nag-
le, objuczeni walizkami, znajdą 
się… w środku przeszklonej ga-
lerii handlowej.

Otwarta niedawno  „Galeria 
Krakowska”, która jest częścią 
centrum „Nowe Miasto”, swym 
przeszklonym rozmiarem zdo-
minowała nie tylko wyobrażenia 

krakowian, zatkała tak-
że miasto komunikacyj-
nie (piszemy o tym na str. 
7). Czy ktoś tego chce, 
czy nie, to właśnie ona 
będzie kształtowała wy-
obrażenia o Krakowie jako mie-
ście nie tylko starej, ale i nowej 
architektury (czy udanej, to inna 
sprawa).

Opinie na temat architektu-
ry oddanej do użytku części „No-
wego Miasta” są podzielone. Dys-
kutowali o tym m.in. studenci na 
forum portalu 02. „Swoją brzydo-
tą prawie dorównuje szkieleto-

rowi (to niedokończony 
od wielu lat wieżowiec 
za dworcem PKP)” napi-
sała „Zuzia”. Bardziej ła-
skawy był „Malborski in-
żynier”.  Napisał m.in.: 

„najbardziej podoba mi się, że 
wreszcie ta część miasta jest wy-
korzystana inaczej niż nieużyt-
ki i dworzec PKS w stylu wczes-
nego Wiesława (o barze Smok 
nie wspominając), że wreszcie po 
wyjściu z dworca PKP nie nacho-
dzi mnie odruch wymiotny na wi-
dok placu kolejowego. Nie podo-
ba mi się, że standard wykonania 

jest po prostu podstawowy, że ot-
warto niedokończoną galerię – 
niedomalowane ściany, pełno py-
łu, obite płyty okładzin, pęknięte 
szyby wystawowe itd., że kwestie 
hali dworcowej po prostu olano, 
ogólny brak polotu tego projektu”  
„Nowe Miasto” w zaniedbanych 
dotąd architektonicznie okolicach 
dworca PKP rodziło się w bólach. 
Początkowo miało je budować 
konsorcjum Tischman. Miało to 
być wielkie centrum handlowe, 
rozrywkowe, usługowe, hotelo-
we i biurowe. Tischman, zrażony 
przedłużającymi się trudnościami 
z przejmowaniem kolejnych tere-
nów pod centrum, zrezygnował 
z projektu. Zastąpiła go doświad-
czona niemiecka firma ECE, która 
kontynuuje projekt.

„Galeria Krakowska” nie wy-
wołuje zachwytów, ale gdy doj-
dą do tego zapowiadane budynki 
hotelowe i powstanie tu rzeczy-
wiście nowa dzielnica, to, jak to 
w Krakowie, za sto lat wszyscy się 
do „Nowego Miasta” przyzwycza-
ją, jak paryżanie do wieży Eiffla.

BOGDAN GANCARZ
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Nie są obojętni wobec nieszczęścia

Akcja Charytatywna „Pomóżmy Joasi”
Już po raz czwarty Gimnazjum 
nr 16, Szkolne Koło Caritas 
działające przy tej szkole 
oraz parafia św. Szczepana 
zorganizowały dobroczynną 
akcję pod hasłem: „Nie bądźmy 
obojętni wobec nieszczęścia 
innych – pomóżmy Joasi”.

Joanna Janda jest absolwent-
ką szkoły nr 33, na bazie której 
powstało Gimnazjum nr 16. W 
wieku 6 lat wykryto u niej nieule-
czalną chorobę – postępujący za-
nik mięśni. Szybki postęp choro-
by spowodował, że od dwuna-
stego roku życia porusza się ona 
na wózku inwalidzkim. Rehabili-
tacja, która powstrzymuje rozwój 
choroby, jest bardzo kosztowna. 
Od czterech lat społeczność gim-
nazjum pomaga Joasi w zdoby-
ciu pieniędzy na ten cel, organi-

zując akcje charytatywne. Pod-
czas trzech poprzednich zebrano 
i przekazano jej ponad 14 000 zł. 

W tym roku cała szkoła ze-
brała się 26 września na boisku 
sportowym „Bronowianki”, gdzie 
od 8.30 do 14.00 odbywały się 
zawody sportowe dla uczniów 
gimnazjum. Rozgrywano zawo-
dy w koszykówce, siatkówce, pił-
ce nożnej i tenisie stołowym. Ro-
zegrano także mecz piłki noż-
nej pomiędzy uczniami gimna-

zjum a nauczycielami i przyjaciół-
mi szkoły. W tej drużynie zagra-
li między innymi przedstawicie-
le patronów medialnych, spon-
sorów oraz absolwenci szko-
ły. W czasie trwania rozgrywek 
Szkolne Koło Caritas kwestowało 
wśród publiczności i rozprowa-
dzało cegiełki, które brały udział 
w losowaniu nagród ufundowa-
nych przez sponsorów.

Nauczyciele i wychowawcy 
podkreślają, że przeprowadza-

na co roku ak-
cja ma ogrom-
ny walor wy-
chowawczy, 
ponieważ dar-
czyńcami, a 
także organi-
zatorami po-
mocy (w tym 
kwesty przy 

kościele św. Szczepana) są prze-
de wszystkim młodsi koledzy i 
koleżanki chorej Joanny. Warto 
wspomnieć, że patronami me-
dialnymi tego przedsięwzięcia 
są od pierwszej edycji akcji: TVP 
Kraków, „Gość Niedzielny” i Ra-
dio Kraków. W tym roku nagro-
dy ufundowali m.in.: Rada Dziel-
nicy V, Rada Rodziców Gimna-
zjum nr 16, księża parafii św. 
Szczepana, Tesco. 

IO

Czy krakowianie 
przyzwyczają 
się do „Nowego 
Miasta”?

Drużyna uczniów 
(białe stroje) 
zagrała mecz 
charytatywny 
przeciwko 
drużynie 
nauczycieli 
i przyjaciół 
szkoły
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Krakowianie w Krynicy

Wiersze u wód
Na Krynicką Jesień Poezji 
przyjeżdżają poeci ze 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
w Krakowie i ich goście z innych 
stron Polski i zagranicy. Czytają 
swoje wiersze przed kuracjuszami, 
którzy na ten czas odrywają się
od picia wód zdrojowych.

Niekiedy po okresie niepi-
sania  czytanie nowego wier-
sza przed publicznością w sa-
li balowej Domu Zdrojowe-
go to dla tych znanych twór-
ców sprawdzian literackiej for-
my. Ta prezentacja to główny 
punkt programu Jesieni. W tym 
roku  29 września przed kryni-
ckimi sympatykami poezji wy-
stępowali między  innymi Bo-
gusław Żurakowski, Zofia Za-
rębianka, Krystyna Rodowska, 
Leszek Elektorowicz, Krzysztof 
Lisowski, Romuald Mieczkow-
ski z Wilna, Aleksander Gordon 
z Ukrainy, Arne Pou z Estonii i 
Leszek Długosz, prowadzący 
galowy koncert. 

– Przyszło tylu widzów, że 
brakło krzeseł i razem z Ka-
sią Grzesiak musiałyśmy sie-
dzieć na estradzie – opowiada 
Elżbieta Zechenter-Spławiń-
ska. – Te spotkania to dla nas 
ważny bodziec, wiemy, że tu-
taj chętni czekają, żeby usły-
szeć nasz nowy wiersz. Dla 
niej sala balowa Domu Zdro-

jowego to również 
miejsce sentymental-
ne. Tu jako 15-latka 
przyszła z rodzicami  
na pierwszy bal sylwe-
strowy. Tegorocznym 
autorskim interpre-
tacjom przysłuchiwał 
się uczestniczący w 
Jesieni prezes Stowa-
rzyszenia Pisarzy Pol-
skich Janusz Krasiński. 
Jak zwykle w swoich 
domach wczasowych 
„Triumf ” gościli lite-
ratów Stanisław i Ewa Kulisio-
wie, właściciele Jamy Michali-
kowej w Krakowie, animato-
rzy i mecenasi kultury. Stani-
sław Kuliś, sam piszący wier-

sze, przed dziewięciu 
laty wymyślił Jesień ra-
zem z prezesem kra-
kowskiego SPP Bogu-
sławem Żurakowskim. 
Tradycyjnie podczas 
imprezy odbywały się 
spotkania w szkołach 
i sesja literacka „Czy 
wszystko jest literatu-
rą?”. – To dobry pre-
tekst do poważnych 
rozmów o życiu i sztu-
ce – mówili zebrani. 
Już teraz zastanawiali 

się nad publikacją, która mo-
głaby uświetnić przyszłorocz-
ną jubileuszową Jesień.

BARBARA
GRUSZKA-ZYCH 

Poeci: Anna 
Skoczylas,
Ewa i Jan 
Kulisiowie, 
Elżbieta 
Zechenter-
-Spławińska 
i Katarzyna 
Grzesiak 
dyskutują 
o nowych 
tomikach 
wierszy
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Poświęconym piórem

PATRZEĆ
W PRZYSZŁOŚĆ

Ci, którzy inte-
resują się spor-
tem, na pew-
no wiedzą, że
to właśnie z 
Krakowem jest

związany Robert Korze-
niowski, czterokrotny 
mistrz olimpijski w cho-
dzie. Być może już wkrót-
ce pod Wawelem będzie 
mieszkać nowa gwiaz-
da tej dyscypliny sportu. A 
wszystko dzięki temu, że w 
naszym mieście gwałtow-
nie wzrasta ilość trenują-
cych chód. Moda na cho-
dzenie trwa od tygodnia. 
Stało się to po otwarciu 
Galerii Krakowskiej, przez 
niektórych optymistów 
uważanego za rozpoczęcie 
nowego, wspaniałego roz-
działu w historii Krakowa, 
którym możemy się po-
chwalić przed obcokrajow-
cami. Od 29 września mia-
sto zostało sparaliżowa-
ne. Niektórzy, widząc za-
korkowane ulice, wysiada-
ją z tramwajów i postana-
wiają naśladować mistrza. I 
ten sposób dotarcia do pra-
cy czy szkoły w centrum 
zajmuje najmniej czasu. 
Ogromne korki tworzą się 
zwłaszcza około ósmej ra-
no na ulicach Westerplatte 
i Basztowej. Koszmar. Czy 
tego nie dało się przewi-
dzieć i jakoś miasto do te-
go przygotować? Czy do te-
go trzeba aż wizjonerskiej 
wyobraźni włodarzy mia-
sta? Specjaliści od komuni-
kacji mówią, że to było ła-
twe do przewidzenia, bo 
jaki inny efekt może przy-
nieść zlokalizowanie w cen-
trum miasta gigantycznego 
kompleksu handlowego z 
parkingiem na 1400 samo-
chodów. Cóż, my, Polacy, 
nie umiemy chyba jeszcze 
przy podejmowaniu strate-
gicznych decyzji myśleć ka-
tegoriami przyszłości, i dla-
tego teraźniejszość brutal-
nie nas zaskakuje. 

KS. IRENEUSZ OKARMUS

Rysował Tatry

Przypomniany krajoznawca
W dobie cyfrowych apara-
tów fotograficznych, robiących 
miliony zdjęć dziennie, nie 
doceniamy dziś tego, jak ważne
dla krajoznawstwa były niegdyś 
grafiki przedstawiające znane 
miejsca naszego regionu.

Jednym z takich pasjona-
tów jest Bogusz Stęczyński, 
który swe wędrówki po kraju
przekuł w cykl litografii, 
umieszczony w albumie „Oko-

lice Galicyi” i poemacie opiso-
wym „Tatry w dwudziestu czte-
rech obrazach”. 
Postać krajo-
znawcy przypo-
mniał znany kra-
kowski biblio-
fil, badacz dzie-
jów krajoznaw-
stwa Wojciech W. 
Wiśniewski, w ksią-
żeczce „Maciej Bo-
gusz Zygmunt Stę-

czyński (1814–1890). Pierwszy 
miłośnik Tatr, Beski-
dów i Sudetów. Ży-
cie i twórczość”, wy-
danej przez kra-
kowskie wydaw-
nictwo „Promo”. 
Warto po nią sięg-
nąć, choć nie bę-
dzie to łatwe, bo 
nakład to zale-
dwie 200 egz.

BGgusz Zygmunt Stę-

dów i Sudetów. Ży-
cie i twórczość”, wy-
danej przez kra-
kowskie wydaw-
nictwo „Promo”. 
Warto po nią sięg-
nąć, choć nie bę-
dzie to łatwe, bo 
nakład to zale-
dwie 200 egz.



Kościół św. Stanisława był pierwszą 
świątynią na polskiej ziemi, w której 
zatrzymał się na modlitwę metropolita 
krakowski Stanisław Dziwisz w dniu, 
gdy wracał z Rzymu do Polski, 
aby objąć krakowską diecezję. 

30 września tego roku metropoli-
ta krakowski, otwierając wystawę po-
konkursową „Patroni naszych kościo-
łów”, przypomniał o tym fakcie zebra-
nym w kościele artystom prezentu-
jącym na wystawie swoje prace oraz 
wiernym ze Stryszawy. Wystawa, któ-
rą można było oglądać przez dwa ty-
godnie w stryszawskim kościele, by-
ła pokłosiem VI edycji konkursu rzeź-
biarskiego poświęconego postaciom 
świętych, którzy patronują parafiom 
i kościołom. Brali w nim udział arty-
ści nieprofesjonalni. Tym razem mo-
tywem przewodnim była postać świę-
tego biskupa Stanisława i właśnie dla-
tego parafia w Stryszawie była jed-
nym z organizatorów konkursu. Świą-
tynia pw. św. Stanisława, znajdują-
ca się przy drodze z Suchej Beskidz-
kiej do Żywca, zachęca do wstąpienia 
i z pewnością mało kto przejeżdżając 
obok niej domyśla się, że jeszcze 20 
lat temu był tu staw. 

Kościół na mokradłach

Parafia w Stryszawie została utwo-
rzona 21 stycznia 1996 r. dekretem 
kard. Franciszka Macharskiego i wy-
dzielona z dawnej parafii św. Anny. 
Budowa kościoła rozpoczęła się bli-
sko 10 lat wcześniej. Jego powsta-
nie było koniecznością, gdyż parafial-
ny kościół św. Anny nie mógł już po-
mieścić wszystkich na niedzielnych 
Mszach. Parafia stryszawska liczyła 
wówczas pięć tysięcy wiernych. Już 
w 1982 roku powołany został komi-
tet budowy. Wkrótce rozpoczęły się 
poszukiwania odpowiedniej parceli, 
na której mógłby stanąć kościół. To 
jednak okazało się zadaniem trud-
nym do zrealizowania. W centrum 
przyszłej parafii nie było odpowied-

niej wolnej przestrzeni. W tej sytuacji 
ówczesny proboszcz ks. Andrzej Wal-
czak zaproponował lokalizację świą-
tyni przy drodze z Suchej do Żyw-
ca, na miejscu, gdzie było… wielkie 
grzęzawisko. Pomysł, poparty odpo-
wiednimi projektami odwodnienia te-
renu, wydawał się jednak wielu lu-
dziom szalony. A na dodatek pojawi-
ły się przeszkody biurokratyczne sta-
wiane przez różne urzędy. Dopiero 
po kilku latach parafia stała się praw-
nym właścicielem tego terenu na mo-
cy aktu darowizny. 

Budowę rozpoczęło w roku 1987, 
a już przed zimą 1990 roku kościół 
został oddany wiernym i rozpoczęto 
w nim odprawianie Mszy. W 1991 ro-
ku kard. Macharski poświęcił świąty-
nię i wmurował kamień węgielny po-
święcony przez Jana Pawła II. War-
to podkreślić, że przez cały czas była 
ona budowana ze składek mieszkań-
ców całej wioski. W 1994 roku utwo-
rzono samodzielny ośrodek duszpa-
sterski, a jego duszpasterzem został 
obecny proboszcz ks. Jan Gawęda. 
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem 
w życiu religijnym młodej parafii był 
dzień konsekracji świątyni. Dokonał 
tego 27 września 2003 roku ks. kard. 
Franciszek Macharski. 
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PANORAMA PARAFII 
Stryszawa pw. św. Stanisława BM

Dla Boga osuszono bagno
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KRAKOWSKI

KS. KANONIK 
JAN GAWĘDA

Pochodzi z Radogoszczy. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1973 roku w kate-
drze na Wawelu. Od 1983 
do 1994 roku był pro-
boszczem w Lgocie. Od 
29 czerwca 1994 roku jest 
proboszczem w Stryszawie 
Dolnej. Od kilku lat wice-
dziekan w dekanacie Sucha 
Beskidzka.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Od samego początku mojego pobytu w 
Stryszawie powstała konieczność budowy ple-
banii, co mogło wydawać się trudne do zre-
alizowania, gdyż kościół był już zbudowa-
ny. Jednak ludzie rozumieli doskonale, że jest 
to konieczność i jestem im za to wdzięczny. 
Dzięki ich ofiarności już po niespełna trzech la-
tach plebania została poświęcona i mogłem w 
niej zamieszkać. W duszpasterstwie trzeba du-
żo roztropności i dyplomacji. Unikam konflik-
tów, chociaż oczywiście kiedy trzeba, zło nazy-
wam po imieniu. Mam dobry kontakt z parafia-
nami. Jest moim wielkim pragnieniem, aby pa-
rafia miała swój cmentarz blisko kościoła. Jak 
na razie pogrzeby odbywają się na cmentarzu 
w Stryszawie Górnej. Ogromnie się cieszę, że 
dane mi było w życiu doprowadzić dwa kościo-
ły do konsekracji. Pierwszy, gdy byłem na para-
fii w Lgocie, a drugi w Stryszawie. 

Zapraszamy do kościoła
  Adres: Parafia św. Stanisława BM, Stryszawa 264a, 

34-205 Stryszawa, tel. (33) 874-71-24
 Msze w niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 16.00
 W dni powszednie: 7.00, 18.00
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Aż trudno sobie 
wyobrazić, że kiedyś tu 

były mokradła


