
Ponad sto relikwii 
błogosławionego, a od 3 czerwca 
świętego, Szymona z Lipnicy 
przygotowują ojcowie bernardyni 
dla kościołów na całym świecie. 

23 kwietnia otwarto grób 
błogosławionego, znajdujący się 
w kaplicy kościoła ojców ber-
nardynów, położonego u stóp 
Wawelu. Jest to procedura prze-
widziana przez prawo kanonicz-
ne w sytuacji, gdy Kościół wyno-
si kogoś na ołtarze. Wszystko 
po to, aby stwierdzić autentycz-
ność szczątków. Otwarcie gro-
bu odbyło się w obecności spe-
cjalnej komisji powołanej przez 
kardynała Stanisława Dziwisza, 
w której obok duchownych zna-
leźli także dwaj lekarze. Z grobu 
wyciągnięto najpierw miedzia-
ną skrzynię, w której znajdowa-
ła się zalakowana i opieczęto-
wana drewniana trumna z do-
czesnymi szczątkami zmarłego 
550 lat temu Szymona. Po jej ot-
warciu wydobyto małe fragmen-
ty kości, które następnie zosta-
ną umieszczone w specjalnych 

relikwiarzach przywie-
zionych z Watykanu, i 
wraz z odpowiednimi 
certyfikatami trafią do 
kościołów, które są ni-
mi zainteresowane. Już 
w tej chwili do bernar-
dynów wpłynęło pięt-
naście próśb o relikwie. Pocho-
dzą one z różnych stron świa-
ta, m.in. z USA i Filipin. Bernar-
dyni liczą się z tym, że po ka-
nonizacji liczba zainteresowa-

nych świętym Szymo-
nem zwiększy się kilka-
krotnie. Już wkrótce ka-
plica błogosławionego 
(od 3 czerwca święte-
go) Szymona z Lipnicy, 
znajdująca się w prawej 
nawie kościoła bernar-

dynów, zostanie wzbogacona o 
nową aranżację. W jej centrum 
zostaną umieszczone relikwie 
słynnego bernardyna.  
 KS. IO

Wubiegły piątek uro-
czyście rozpoczę-

to budowę autostrady z 
Krakowa do polsko-ukra-
ińskiego przejścia granicz-
nego. Pierwsze 20 kilo-
metrów ma być oddane 
do użytku za już dwa lata. 
Wszyscy zapewniają, że w 
roku 2012 kibice zdąża-
jący na mecze Euro 2012 
będą jechać autostradą aż 
do samej granicy. Trudno 
w to uwierzyć, ale może 
tak się stanie. Nadzieję po-
kładam w tym, że w piątek 
nie tylko uroczyście wbito 
pierwszą łopatę, ale rów-
nież była modlitwa kard. 
Dziwisza o pomyślność te-
go przedsięwzięcia.  
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Czy idąc w góry, myślisz, że na szla-
kach będziesz podziwiał wyłącznie 

piękno niczym nieskażonej przyrody? Nic 
bardziej mylnego. Dlaczego? Ponieważ 
na szlakach można znaleźć prawdziwe 
skarby, które wydają się być ważniej-
sze od krokusów i kosodrzewiny… Co 
to takiego? Odpowiedź jest łatwa: pla-
stikowe i szklane puste butelki, karto-
ny, papiery i wszelkiego rodzaju niepo-
trzebne już turystom rzeczy. Na Podhalu 
trwa tegoroczna edycja akcji „Sprzątanie 
świata” i wygląda na to, że miłośnikom 

górskich wypraw wciąż 
bardziej smakuje woda z 
dodatkiem nieczystości. 
Świadczą o tym tony po-
zostawianych odpadów, 
które sprzątają dzieci lub 
odpowiednie służby po-
rządkowe.  

Wypoczynek 
wśród zielonej 
przyrody czy 
wśród śmieci? 
Wybór należy
do Ciebie!

KS. IRENEUSZ OKARMUS
redaktor wydania

Jeszcze przed kanonizacją w Rzymie

Szymon z Lipnicy rusza w świat
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ZA TYDZIEŃ
  O tym, CZY W KRAKOWIE JEST 

WYSTARCZAJĄCO DUŻO ŚCIEŻEK 
ROWEROWYCH, i czy coś się 
zmieni w najbliższych 
latach pisze Monika Łącka

ZAŚMIECONE GÓRSKIE SACRUM

Otwarcie trumny 
poprzedziła 
modlitwa
w kaplicy, 
gdzie spoczywa 
błogosławiony
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Historia góralskim strojem pisana 

O tym, jak dawniej ubierali się górale, można było dowiedzieć się 
z opowieści autorki i pokazu multimedialnego

NOWY TARG. Pokaz mody 
góralskiej, prezentacja multime-
dialna archiwalnych zdjęć daw-
nych strojów góralskich – to tylko 
niektóre atrakcje promocji książ-
ki  „Śladami podhalańskiej mo-
dy” dr Stanisławy Trebuni- Staszel 
z Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Nowym Targu. Spotkanie odby-
ło się 25 kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Jak zaznaczył 
Marcin Jagła, prowadzący promo-
cję, publikacja jest wynikiem dłu-

goletnich badań nad strojem re-
gionalnym, prowadzonych przez 
autorkę. – To niezwykle wnikli-
wa i bogato ilustrowana mono-
grafia stroju podhalańskiego. To 
również zbiór pokaźnych mate-
riałów źródłowych i fotografii. 
Publikacja bardzo oczekiwana, 
bowiem dotychczas problema-
tyka stroju górali Podtatrza nie 
miała tak obszernego opracowa-
nia – mówi Maria Ramska, pre-
zes Związku Podhalan w Cichem-
Miętustwie.
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MAŁOPOLSKA. Akcja Kato- 
licka Archidiecezji Krakowskiej 
obchodzi w tym roku Jubileusz 
10-lecia swojego istnienia. Z tej 
okazji w Krakowie 12 i 13 ma-
ja 2007 r. odbędzie się uroczy-
sty kongres, nad którym ho-
norowy patronat obejmą ks. 
kard. Stanisław Dziwisz oraz 
ks. kard. Franciszek Macharski. 
Gościem honorowym będzie 
Andrzej Starowiejski, syn preze-
sa AK w okresie międzywojen-
nym. Obecni będą również bi-
skupi i kapłani krakowscy oraz 

ks. bp Mariusz Leszczyński, kra-
jowy asystent AK. Po uroczy-
stej Mszy św. w katedrze na 
Wawelu rozpoczną się obrady 
w Filharmonii Krakowskiej i w 
Sanktuarium Miłosierdzia Boże- 
go w Łagiewnikach. W drugim 
dniu kongresu obrady te prze-
niosą się do Wadowic. Wezmą 
w nich udział zaproszeni wykła-
dowcy: Dino Boffo, red. naczelny 
włoskiego dziennika „Avvenire”, 
i Krystyna Mochlińska, była 
prezes Instytutu Polskiego AK 
w Wielkiej Brytanii.

10-lecie Akcji Katolickiej

XI Chrześcijańskie Dni Żaka
KRAKÓW. Ks. kardynał Sta- 
nisław Dziwisz oraz Dusz- 
pasterstwo Akademickie Kra- 
kowa i Stowarzyszenie „Rafael” 
zapraszają na XI Chrześcijańskie 
Dni Żaka, które odbędą się w 
Krakowie od 10 do 17 maja 
2007 r. 10 i 11 maja na Scenie 
Salezjańskiej przy ul. Tynieckiej 
wystąpi Wspólnota Studencka 
„Ziemia Boga” ze sztuką „Znowu 
żyć”. 12 maja o godz. 19.30 ze 
wzgórza wawelskiego wyrusza 
tradycyjna, V już Akademicka 
Droga Światła, a dzień później 
na Rynku Głównym odbędzie się 

Spotkanie Młodych w 26. rocz-
nicę ocalenia życia Jana Pawła 
II. Spotkanie to rozpocznie się 
koncertami muzyki religijnej, a 
zakończy o 21.37 spotkaniem 
z kard. Dziwiszem. Z kolei 16 
maja o godz. 19.00 odbędzie 
się „Niebiańskie uwielbienie pod 
oknem papieskim”. – Przynieś 
swój instrument i zagrajmy ra-
zem „Barkę” – zapraszają or-
ganizatorzy. Patronat medialny 
nad imprezami objęły „Dziennik 
Polski”, „Niedziela”, Radio Kra- 
ków, TVP 3 Kraków oraz „Gość 
Niedzielny”.

Żeby nas w niebie usłyszeli 
STARE BYSTRE. Kilkanaście 
grup z całego Podhala wzięło 
udział w tegorocznym konkur-
sie „Śpiewajmy Panu”, który zo-
stał zorganizowany 26 kwietnia 
przez Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnym Dunajcu oraz szko-
łę w Starem Bystrem. Młodzi gó-
rale zaprezentowali wiele pieśni 
religijnych. Ich występom przy-

glądało się jury, w którego skład 
weszli podhalańscy muzycy i ks. 
Tadeusz Adamaszek z parafii w 
Miętustwie. W gronie laureatów 
znalazły się zespoły z Piekielnika 
i Cichego. – Śpiewaliśmy tak, że-
by nas w niebie usłyszeli – uśmie-
chali się po występie mali artyści. 
Oba zespoły przygotowała na-
uczycielka Renata Leja. 

Młode góralki z Cichego wyśpiewały II miejsce
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Głodówka w rafinerii 
TRZEBINIA. W Rafinerii Trze- 
binia SA trwa strajk głodowy 
pracowników, którzy protestu-
ją w obronie swoich miejsc pra-
cy. Ministerialna decyzja dotyczą-
ca zmniejszenia ulg na produk-
cję biopaliw spowodowała, że za-
trudniająca około 800 osób ra-
fineria może zostać postawiona 
w stan upadłości, czyli zatrud-
nienie stracą wszyscy pracowni-
cy.  W poniedziałek, 23 kwietnia, 
kilkadziesiąt osób pikietowało w 
Krakowie podczas obrad Sejmiku 

Małopolski. Nie wiadomo, czy 
zostanie wykorzystana szansa na 
porozumienie – jeśli Urząd Celny 
podejmie decyzję o przedłuże-
niu tzw. składu podatkowego dla 
zakładu, to głodówka zostanie 
przerwana. Decyzja ta ma zapaść 
w ciągu najbliższych kilku dni. 
Związkowcy zapowiadają, że bę-
dą walczyć do skutku. Warto do-
dać, że rafineria w Trzebinii nale-
żąca do koncernu PKN Orlen jest 
pierwszym w Polsce producen-
tem biopaliw.

„Szarotki” u Kardynała
KRAKÓW. Hokeiści mistrza 
Polski, Wojasa Podhale Nowy 
Targ, w piątek rano złożyli w 
krakowskiej kurii metropolitalnej 
wizytę kardynałowi Stanisławowi 
Dziwiszowi. Zawodnicy wręczy-
li mu m.in. koszulkę klubową 
z numerem 1 i napisem kard. 
Dziwisz. Podczas spotkania me-
tropolita krakowski przyznał, że 

z tą drużyną był bardzo związa-
ny, gdy był uczniem w liceum w 
Nowym Targu. Dodał, że będąc 
w Rzymie, czytał gazety i szu-
kał, na którym miejscu w tabeli 
jest Podhale. 5 marca 2006 roku 
metropolita krakowski był obec-
ny na meczu Wojasa Podhale z 
Comarch Cracovia, rozgrywanym 
w Nowym Targu. 
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Co połączy krakowskich polityków?

Europragnienie
Pod Wawelem, podobnie jak w całej Polsce, 
z wielką radością przyjęto decyzję UEFA, 
że Polska i Ukraina zorganizują Euro 2012.

Jednak w miarę, jak opadła pierwsza 
euforia, zaczęto już myśleć kategoriami 
lokalnej społeczności: co zrobić, aby me-
cze grupowe mistrzostw były rozgrywa-
ne również w Krakowie. Jak wiadomo, do 
organizacji meczów wytypowane są ak-
tualnie cztery miasta: Warszawa, Gdańsk, 
Wrocław i Poznań. Kraków (wraz z Cho-
rzowem) jest w rezerwie. Swoje miejsce w 
rankingu zawdzięcza słabemu przygoto-
waniu dokumentacji. Dlatego Polski Komi-
tet Ogólnopolskiego Sztabu Projektu Eu-
ro 2012 zadecydował w ubiegłym roku, że 
Kraków będzie tylko na liście rezerwowej. 
Oceniającym nie podobały się ponoć roz-
wiązania komunikacyjne zaproponowane 
przez miasto oraz stadion, któ-
ry, choć modernizowany, jest na 
poziomie lat 80. i nie wytrzymu-
je konkurencji z planowanymi no-
woczesnymi obiektami w Gdań-
sku i Warszawie. 

Skoro Sztab Projektu, niczym 
surowy nauczyciel, ocenił za ni-
sko wartość kandydatury Krako-
wa, włodarze miasta powinni by-
li zrobić wszystko, by przekonać 
kogo trzeba, że ocena jest nie-
sprawiedliwa. Taką okazję stwa-
rzał mecz Polska–Azerbejdżan, 
który miał być zorganizowany w 
marcu na stadionie „Wisły”. Niestety, za-
miast rehabilitacji urzędników i poprawy 
wizerunku miasta, trzeba było się rumie-
nić ze wstydu, ponieważ okazało się, że 
nowo-stary prezydent – pomimo zapew-
nień wypowiadanych podczas kampanii 
wyborczej – nie kwapił się, by przyspie-
szyć sprawę wyasfaltowania drogi dojścia 
do nowej trybuny na „Wiśle”. Z publicz-
nych wypowiedzi rzecznika PZPN-u Zbi-
gniewa Koźmińskiego wynika, że to po-
stępowanie zostało odebrane w Warsza-
wie jako gol samobójczy Krakowa. Jednak 
są i dobre wieści. 

Nie wszystko 
jest jeszcze stracone 
W dalszym ciągu jest szansa, że w 

Krakowie będą jednak rozgrywane me-
cze grupowe mistrzostw. UEFA być może 
przychyli się do propozycji, aby rozgryw-
ki Euro 2012 były przeprowadzone (po-
dobnie jak w Portugalii w roku 2004) na 

10 stadionach. Nie można rów-
nież wykluczyć (choć jest to ma-
ło prawdopodobne), że w 2012 
roku w finałach wystąpią 24 ze-
społy. Jedno i drugie rozwiąza-
nie byłoby korzystne dla Krako-
wa. To już spowodowało, że po-
litycy krakowscy poszli po rozum 
do głowy.

Na spotkaniu z dziennikarza-
mi, które odbyło się na stadionie 
„Wisły”, poseł PiS Andrzej Adam-
czyk zadeklarował, że Prawo i 
Sprawiedliwość nie będzie prze-

szkadzać władzom miasta. Jego zdaniem, 
nie należy wracać do przeszłości i rozpa-
trywać, dlaczego Kraków został tak nisko 
oceniony, lecz tworzyć sztab ponad po-
działami, bo Euro 2012 to wspólna sprawa 
i trzeba zrobić wszystko, aby mistrzostwa 
odbyły się także w Krakowie. Nadzieje kra-
kowian rozbudza Wojciech Krasowski, dy-
rektor ds. marketingu i promocji Ogólno-
polskiego Sztabu Projektu Euro 2012. We-
dług niego, obecna lista ma charakter pro-
ceduralny. Do roku 2011 wszystkie wyty-
powane miasta (także rezerwowe) muszą 
się przygotowywać w równym stopniu. 
Dopiero wtedy UEFA podejmie ostatecz-
ną decyzję, które z nich będą areną mi-
strzostw. I w tym jest szansa Krakowa. Bo 
tak naprawdę Kraków ma to, czego aktu-
alnie nie ma ani Poznań, ani Wrocław, ani 
Gdańsk. Kraków ma drugie pod względem 
wielkości lotnisko międzynarodowe, licz-
bą hoteli (101) i miejsc noclegowych (26 
000) ustępuje tylko Warszawie, moderni-
zacja stadionu jest zaawansowana. A na 

dodatek Kraków jest znany w Europie i na 
świecie. Więc czego potrzeba więcej? 

Jedności politycznej i promocji
Tego przede wszystkim. Ale czy kra-

kowscy politycy potrafią się zjednoczyć 
w staraniach o Euro 2012? Obawiam się, 
że o to będzie najtrudniej. Przeciwnicy 
obecnego prezydenta obarczają go winą 
za brak zaangażowania w lobbowanie na 
rzecz Krakowa, gdy była przygotowywana 
lista miast. A poza tym obawiają się, że je-
śli on stanie na czele komitetu organiza-
cyjnego w Krakowie, to w najbliższej kam-
panii wyborczej przypisze sobie wszystkie 
zasługi. I tu jest problem, ponieważ jedy-
na możliwa opcja to właśnie taka, aby na 
czele komitetu stał prezydent miasta. Czy 
wszyscy to zaakceptują? 

Są już pierwsze jaskółki, zwiastujące, 
że porozumienie jest możliwe. Kilka dni te-
mu na sesji Sejmiku Województwa Małopol-
skiego przyjęto jednogłośnie rezolucję, po-
pierającą starania Krakowa o Euro 2012. O 
podobnej rezolucji myślą radni miasta. Mo-
wa jest również o okrągłym stole (to propo-
zycja PO), przy którym mieliby zasiąść: pre-
zydent miasta, marszałek małopolski, szefo-
wie klubów w Radzie Miasta i sejmiku, par-
lamentarzyści. To konieczne, ponieważ trze-
ba wypracować wspólną promocję naszego 
miasta. A na początek już dziś warto rozpo-
cząć starania, aby losowanie grup finału Eu-
ro 2012 odbyło się w Krakowie. I w tych wy-
siłkach warto się zjednoczyć niezależnie od 
tego, od kogo pochodzi ten pomysł.

KS. IRENEUSZ OKARMUS

Mieszkańcy 
Krakowa swoimi 
podpisami 
na wielkiej 
planszy, 
usytuowanej 
na Rynku 
Głównym, 
wyrazili poparcie 
dla organizacji 
Mistrzostw 
Europy 
pod Wawelem
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Drzwi wejściowe nie-
co zaskrzypiały. 
Wchodzę do środka, 
akurat odbywa się ce-

remonia ślubna. Młoda para wy-
powiada sakramentalne „tak”. 
Po uroczystości świeżo upiecze-
ni małżonkowie wspólnie z ro-
dziną zostawiają ofiarę na re-
nowację kaplicy. Turystów, któ-
rzy wrzucają datki na odnowie-
nie obiektu, jest zapewne wię-
cej, świadczy o tym choćby cią-
gle wypełniony plac parkingowy 
na Jaszczurówce. 

Tamtejsza stuletnia już ka-
pliczka przejdzie generalną od-
nowę. W tym roku wyremonto-
wany zostanie dach, a także ze-
wnętrzna galeria. – Udało nam 
się pozyskać fundusze – cie-
szy się marianin ks. Michał Ry-
mar, proboszcz parafii Miłosier-
dzia Bożego na Cyrhli. Kapła-
ni z tej parafii pełnią posługę 
duszpasterską w słynnej kapli-
cy. – Obecny dach ma ponad 20 
lat. Kapliczka przykryta zostanie 
nowym gontem, który powinien 
wytrzymać następne kilkadzie-

siąt lat. W planach jest także wy-
konanie odwodnienia obiektu – 
dodaje ks. proboszcz. 

Prawne meandry 

Łączny koszt prac remonto-
wych ma wynieść niemal 300 tys. 
zł. – Z funduszy wojewódzkiego 
konserwatora zabytków udało 
nam się pozyskać dwie trzecie 
tej kwoty. Szukamy brakujących 
100 tys. zł – wylicza proboszcz z 
Cyrhli. Władze Zakopanego po-
czątkowo nie zamierzały doło-
żyć do remontu ani grosza, za-
słaniając się zamknięciem usta-
leń budżetowych na 2007 rok 
i tym, że obiekt nie należy do 
miasta. – Na razie przepisy są 
takie, że nie możemy przezna-
czyć pieniędzy na remont obiek-
tu, który nam nie podlega – za-
znacza wiceburmistrz Wojciech 
Solik. Włodarz miasta przyznał 

jednak, że do Regional-
nej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie, został 
wysłany list, czy przy 
jubileuszu można z bu-
dżetu miasta wspomóc 
remont takiego obiek-
tu. – Jeżeli tylko RIO 
odpowie, że prawo dopuszcza 
taką możliwość, to pomożemy. 
Pieniądze na to w budżecie mia-
sta znajdą się – zapowiada Woj-
ciech Solik. Teraz miasto mo-
że jedynie dotować organizowa-
ne wystawy w znajdującej się w 
piwnicach kapliczki galerii sztu-
ki religijnej.

Pomoc w renowacji zabyt-
kowego budynku zadeklarował 
z kolei Tatrzański Park Narodo-
wy, w którego granicach znajdu-
je się kapliczka. – Możemy się 
zająć naprawami, na których się 
znamy. Wyremontujemy mostek 
i schody do kapliczki – mówi dy-

rektor TPN Paweł Ska-
wiński. 

Roboty rozpoczną 
się w drugiej połowie 
maja, ale tegorocz-
ne plany to nie wszyst-
kie konieczne prace na 
Jaszczurówce. – Powin-

niśmy również wymienić system 
przeciwpożarowy i monitoring. 
Brakuje przede wszystkim auto-
matycznych zraszaczy na wypa-
dek pojawienia się ognia – uwa-
ża ks. Rymar. W przyszłym roku 
parafia będzie się starać o dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej. 

Konstrukcja bez gwoździ 

Kaplica na Jaszczurówce po-
wstała na stoku nad źródłami 
cieplicowymi, przy drodze łączą-
cej Zakopane z Morskim Okiem. 
Jej projektantem był Stanisław 
Witkiewicz, ojciec słynnego Wit-
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tekst i zdjęcia 
JAN GŁĄBIŃSKI

Znane i nieznane, remontowane i niszczejące

Wiara w kapliczkach schowana
Pogodne wiosenne 

popołudnie. Tatrzańskie 
granie przykryte są jeszcze 

śniegiem. Słońce góruje 
na bezchmurnym niebie, 

rozświetlając swoimi 
promieniami perłę 

architektoniczną 
Zakopanego 

– kaplicę 
na Jaszczurówce.  

Obiekt w swoje 
setne urodziny 

będzie 
remontowany.

Kaplica 
na Jaszczurówce 
to perła 
architektoniczna 
stylu 
zakopiańskiego



kacego. Tereny Jaszczurówki (na-
zwa wzięła się stąd, że wystę-
powały tu salamandry plami-
ste, przez górali zwane jaszczu-
rami) na początku wieku nale-
żały do znanej na Podhalu ro-
dziny Uznańskich. W 1903 ro-
ku Uznańscy postanowili ufun-
dować tu rodzinną kaplicę. Rok 
później kardynał Jan Puzyna wy-
raził zgodę na to przedsięwzię-
cie. Prace zostały rozpoczęte. I 
co bardzo ciekawe – przy budo-
wie kaplicy nie użyto ani jedne-
go gwoździa. Choć trzeba zazna-
czyć, że do dzisiaj wszelkie kon-
strukcje ciesielskie nie wymagają 
gwoździ, bo taka jest ich istota. 

Całość wystroju utrzymana 
jest w stylu zakopiańskim. Ma-
ciej Pinkwart, autor przewodni-
ków po Zakopanem, zauważa, że 
wnętrze kapliczki cechuje wielka 
prostota. Po obu jego stronach 
w oknach znajdują się kolorowe 
witraże: z prawej strony z Matką 
Bożą Częstochowską i herbem 
Polski (Orzeł w koronie), zaś z le-
wej – z Matką Bożą Ostrobram-
ską i herbem Litwy (Pogoń).

W dolnej części kaplicy mie-
ści się od 1988 r. wspomniana 
galeria Religijnej Sztuki Ludo-
wej imienia Jana Pawła II. Każ-
dego lata prezentowane są tam 
malowane na szkle obrazy o tre-
ści religijnej. Swoje prace wysta-
wiają na Jaszczurówce najzna-
komitsi twórcy podhalańskiego 
malarstwa na szkle.  Wystawy 
w galerii mają charakter tema-
tyczny, np. „Krzyże podhalań-
skie”, „Święci Pańscy”, „Anioło-
wie Pańscy”, „Życie Maryi”, „Ta-
jemnice różańcowe”, czy „Boha-
terowie Starego Testamentu”. 

Idzie nowe, a co zrobić 
ze starym? 
Jedna z podhalańskich miej-

scowości. Przy głównej drodze 
prowadzącej do wioski została 
wybudowana drewniana, nowa 
kapliczka. Widziałem ją już kil-

ka razy, ale dopiero niedawno 
zauważyłem, że kilka metrów za 
nią, przy lesie, stoi stara, niszcze-
jąca i pusta kapliczka, bo figury 
zostały przeniesione do nowe-
go obiektu. Niestety, z opowia-
dań górali, którzy obeznani są z 
tematem kapliczek, wiem, że te-
go typu miejsc jest więcej. 

– Podobny problem można 
zauważyć też w przypadku koś-
ciółków drewnianych. Mieszkań-
cy nie są w stanie utrzymać zabyt-
kowego obiektu, w którym nie 
gromadzą się już wierni. Powsta-
je nowy, najczęściej murowany, 
kościół – mówi dr Zbigniew Moź-
dzierz, konserwator zabytków w 
Muzeum Tatrzańskim w Zakopa-
nem. Tak jest np. z kościółkiem 
pw. św. Katarzyny Panny i Mę-
czenniczki w Sromowcach Niż-
nych (przebiega tam granica ar-
chidiecezji krakowskiej i diecezji 
tarnowskiej). Na liście niszczeją-
cych drewnianych obiektów sa-
kralnych jest też kościół pw. Mat-
ki Boskiej Niepokalanie Poczętej 
w Białce Tatrzańskiej. 

– Nie ma specjal-
nych funduszy pomoco-
wych dla zabytkowych 
kapliczek, ale jest wie-
le programów dofinan-
sowania remontów kon-
serwatorskich, np. w ra-
mach ministerialnego 
programu ochrony za-
bytków architektury i 
budownictwa drewnianego (fun-
dusz centralny). Są też programy 
dofinansowania remontów kon-
serwatorskich z funduszy Unii 
Europejskiej. Obiekty sakralne 
korzystają z nich w dużym zakre-
sie i zależy to w tej chwili m.in. 
od aktywności proboszczów – 
przyznaje Zbigniew Moździerz. 

Młodzi nie pamiętają

Prof. Tadeusz M. Trajdos z 
Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie, zajmujący się tematy-
ką kapliczek na Podhalu, zwraca 

uwagę na cele i miejsca, gdzie 
powstawały tego typu obiek-
ty. Według niego były to prze-
de wszystkim fundacje błagalne, 
dziękczynne, pokutne i adora-
cyjne. Powstawały zaś na grani-
cach wsi i miast, wzniesieniach 
nad kościołami, u wylotu dróg 
i w osiedlach oddalonych sporo 
od wsi. Do najczęstszych tema-
tów kapliczek prof. Trajdos zali-
czył Pasję Chrystusa z widokiem 
bolejącej Maryi. 

Prof. Trajdos ubolewa nad 
tym, że w dzisiejszych czasach 
wiele kapliczek jest całkowicie 
zapomnianych i opuszczonych. 
– Nawet gospodarze z pobliskich 
domów nic o danym postumen-
cie nie wiedzą – podkreśla. Przy-
wołuje sytuację z zajęć ze stu-
dentami z Państwowej Podha-
lańskiej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Targu. – Wielu 
studentów z różnych miejscowo-
ści Podhala nie potrafiło nic po-
wiedzieć o lokalnych zabytkach 
i widniejących na nich postaciach 
i symbolach z nimi związanych 

– mówi prof. Trajdos. 
Na szczęście – sam wi-
działem – młodzi górale 
bardzo chętnie groma-
dzą się przed kapliczka-
mi na niedawno rozpo-
czętych  nabożeństwach 
majowych. 
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Podjęcie remontu kon-
serwatorskiego wyma-

ga bardzo dużego wysiłku 
w przygotowaniu wielu 
dokumentów, w tym za-
leceń konserwatorskich 
z wyszczególnieniem 
odpowiednich prac, i 
uzyskaniu pozwoleń na 
prowadzenie renowacji, 
m.in. od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 
gminy, starostwa. Każdy, 
kto jest zainteresowa-
ny remontem zabytko-
wej kapliczki, może się 
zwrócić do Muzeum 
Tatrzańskiego, które 
wspomaga działania ini-
cjowane przez właścicieli 
i opiekunów zabytków, 
np. poprzez pomoc w 
załatwieniu formalności, 
opracowaniu dokumen-
tacji konserwatorskiej, 
przygotowaniu dokumen-
tów do dofinansowania. 
Na co dzień współpracuje-
my również z nowotarską 
Delegaturą Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w 
Krakowie. Muzeum 
Tatrzańskie prowadzi też
dokumentację, organizu-
jąc wiele wystaw, wspo-
mnę choćby zorganizo-
wane w wilii „Koliba” 
wystawy zatytułowane 
„Drewniana architektu-
ra sakralna powiatu ta-
trzańskiego i nowotar-
skiego” oraz „Najstarsze 
kościoły drewniane na 
Podtatrzu (XV–XVIII w. )”. 
Dział Ochrony Zabytków 
Muzeum Tatrzańskiego 
gromadzi też dokumen-
tację fotograficzną zabyt-
ków, prowadzi badania 
terenowe i archiwalne 
dotyczące historii bu-
downictwa i architektury 
Podtatrza oraz opracowu-
je „Programy konserwa-
torskie” i inne dokumen-
tacje konserwatorskie.

MOIM 
ZDANIEM

ZBIGNIEW MOŹDZIERZ 
konserwator zabytków architektury

Znane i nieznane, remontowane i niszczejące

Wiara w kapliczkach schowana

Historia 
okolicznych 
kapliczek jest 
mało znana  
młodym 
mieszkańcom 
Podhala
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Czy poprawią się warunki kupców na podhalańskich targowiskach? 

Jarmark na miarę XXI wieku
Niegdyś biura podróży z całej Polski 
organizując wycieczki zakładowe na Podhale, 
planowały przejazd przez stolicę regionu  
we czwartek. Dlaczego? W tym właśnie dniu 
w Nowym Targu odbywa się jarmark. Miasto 
ogłosiło wyniki konkursu na przyszłą miejską 
targowicę. 

Drewniane pawilony handlowe wybu-
dowane w stylu regionalnym, ogródki ka-
wiarniane, miejsce na organizowanie kon-
certów, sanitariaty, punkty informacyjne i 
telekomunikacyjne wyposażone w Inter-
net – tak przyszłą miejską targowicę wi-
dzą autorzy najwyżej ocenionego projek-
tu w konkursie ogłoszonym przez nowo-
tarski Urząd Miasta.

Nie wszystko wiadomo

Jak informują urzędnicy nowotarskiego 
Urzędu Miasta, nie wiadomo, kiedy dokład-
nie rozpoczną się prace związane z budo-
wą targowicy. Zapowiadają jednak, że na-
stąpi to jeszcze w tym roku, bo na terenie 
obecnej targowicy rozpocznie się budowa 
obwodnicy z mostem w okolicach złącze-
nia rzek Białego i Czarnego Dunajca, która 
połączy os. Kowaniec z ul. Sikorskiego. 

– Nowa targowica powstanie przy al. 
1000-lecia, pomiędzy Białym Dunajcem a 
skarpą. Obecnie znajdują się tam parkin-
gi, na których osoby przyjeżdżające na jar-
mark zostawiają auta. Na tym terenie mia-

sto ma 2 hektary terenów. Oko-
ło 4–6 hektarów terenów branych 
ewentualnie pod uwagę należy do 
prywatnych właścicieli. Nie podję-
liśmy jeszcze decyzji, kto będzie 
inwestorem – miasto, firma czy 
ewentualnie powstanie spółka – mówi no-
wotarski burmistrz Marek Fryźlewicz.  

Mydło i powidło 

Przechodząc wzdłuż jarmarcznych sto-
isk, widać gołym okiem, że warunki do 
handlowania i tak ulubionego targowa-
nia się kupców z przybyszami z całej Pol-
ski czy Słowacji pozostawiają wiele do ży-
czenia, a nowa targowica jest niezbędna. 
– Nie ma wystarczającego zaplecza hotelo-
wego, nieraz trzeba spać w samochodzie, 
nie ma się gdzie umyć. Nie do zniesie-
nia jest też widok ludzi, którzy załatwia-
ją swoje potrzeby gdzie popadnie – mó-
wi jeden z handlarzy, od lat mający swoje 
stoisko na nowotarskiej targowicy. Miesz-
kańcy okolicznych domów narzekają z ko-
lei na górę śmieci, która wyrasta po każ-
dym targowisku, a wiatr roznosi nieczy-
stości na ich podwórka.  

W Nowym Targu handluje się prawie 
wszystkim: wyrobami regionalnymi, odzie-
żą, meblami, wyrobami ze skóry (kurt-
ki, kożuchy, serdaki regionalne), artykuła-
mi z wikliny, artykułami przemysłowymi, 
wytworami kowalstwa artystycznego, wa-
rzywami i owocami. Uwagę przyjezdnych 
zwracają gaździny i gazdowie sprzedają-
cy prawdziwe oscypki, bunc czy świeżut-
ką bryndzę. Kupić też można pachnącą, 
wysokogatunkową owczą wełnę. Słowem 
mydło i powidło. 

Na targu pod Gubałówką 

Infrastruktura tego placu tar-
gowego także pozostawia wiele 
do życzenia. Najbardziej rzuca się 
w oczy niszczejąca fasada dwu-

pasmowej estakady przechodzącej nad 
targowiskiem. – Już dziennikarze tyle pisa-
li o tym, że jak nie będzie remontu, to wia-
dukt może się nawet zawalić, ale robotni-
ków jak nie było, tak nie ma – mówi jed-
na z góralek handlujących pod Gubałówką. 
Być może naprawa obiektu będzie możli-
wa w związku z planowanym obejściem 
drogowym dla Zakopanego w ramach bu-
dowy nowej zakopianki. 

Jednak to nie niszczejący wiadukt 
wzbudza teraz największe emocje na 
targu pod Gubałówką, a konflikt właści-
cieli ośmiu straganów z pamiątkami sto-
jących przy drodze do kolejki na Guba-
łówkę. Spór o budki między handlarza-
mi a władzami miasta rozpoczął się, gdy 
okazało się, że działka położona na ich 
tyłach, a będąca własnością miasta, prze-
chodzi w ręce prywatnego właściciela. 
Wówczas stwierdzono, że stoiska znaj-
dujące się w pasie drogowym są nielegal-
ne, a właściciel oskarżył handlowców, że 
zasłaniają jego działkę i blokują wjazd,  
choć sam postawił tam stragan. Wice-
burmistrz Wojciech Solik zaproponował 
kupcom nowe miejsca na handel po le-
wej stronie stacji kolejki na Gubałówkę. 
Nawet jeśli problem zostanie rozwiąza-
ny, to wkrótce może wyniknąć inny kło-
pot – budowa tak potrzebnego przejścia 
podziemnego między Krupówkami a tar-
gowiskiem właśnie. 

JAN GŁĄBIŃSKI

JARMARK – DAR OD KRÓLÓW
Już sama nazwa miasta wskazuje na duże zna-
czenie wymiany handlowej, która kształtowała się 
tu na przestrzeni stuleci.  Dzięki lokacji przez 
Kazimierza Wielkiego, w 1346 roku można było 
zorganizować jarmark w dniu święta patronki mia-
sta, św. Katarzyny. Kazimierz Jagiellończyk dodał 
drugi jarmark na św. Jakuba oraz targi tygodnio-
we w dnie czwartkowe. Król Zygmunt I zmodyfiko-
wał postanowienia swoich poprzedników o tyle, że 
targi czwartkowe przeniósł na sobotę. W czasach 
Augusta II żalili się nowotarżanie królowi, że im nie 
starczy jarmarków na „kupczenie i rozsprzedaż to-
warów”, prosząc o ich pomnożenie. Król prośbę gó-
rali spełnił. Współcześnie dni targowe przypadają 
na każdy czwartek i sobotę, z wyjątkiem świąt.  



W Nowym 
Targu handluje 
się prawie 
wszystkim
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Przy Plantach

DOŚĆ AWANTUR!
Niedawno po raz 
kolejny doszło 
do gorszących 
scen pod krakow-
skim Krzyżem 
N a r o d o w e j 

Pamięci na placu św. 
Idziego, tuż pod Wawelem. 
Anarchiści, antyfaszyści i in-
ni lewacy zaatakowali prze-
ciągający ulicą Grodzką po-
chód członków Obozu 
Radykalno-Narodowego. 
Narodowców obrzucono 
petardami, jajkami i... zde-
chłym kotem. W rewanżu 
posypały się hasła o wyraź-
nie nacjonalistycznym i an-
tysemickim wydźwięku.
Plac przed Krzyżem 
Narodowej Pamięci (zwa-
nym też Katyńskim, jako 
że postawiony został w 50. 
rocznicę sowieckiej zbrod-
ni) nie powinien być miej-
scem takich awantur.
Jeżeli ktoś chce ubliżać poli-
tycznym bądź obyczajowym 
wrogom, obrzucać ich naj-
pierw inwektywami, a póź-
niej kamieniami i jajkami, by 
na koniec przejść do wybija-
nia zębów, odbijania nerek 
i łamania kończyn, niech to 
robi – korzystając z dobro-
dziejstw demokracji – ale 
nie w miejscach symbolizu-
jących martyrologię wielu 
pokoleń Polaków.
Są bowiem znaki pamięci, 
które na zawsze winny po-
zostać apolityczne i nikomu 
– nawet jeśli mieni się żar-
liwym obrońcą narodowych 
imponderabiliów – nie wol-
no ich nadużywać do party-
kularnych celów.
Uważam, że władze Krakowa 
nie powinny tolerować profa-
nowania Krzyża Narodowej 
Pamięci. Wystarczy przecież 
– wydając zgodę na legal-
ne zgromadzenie – zwró-
cić uwagę, czy w przypad-
ku zgłoszonych o tej samej 
porze kilku manifestacji nie 
dochodzi „przypadkiem” do 
przecięcia się tras ich prze-
marszów w tym szczegól-
nym miejscu. 

BOGDAN GANCARZ

W Mnikowie

Teatr rodzinny
W czasie prób na scenie grają 
młodzi rodzice, a ich małe dzieci 
bawią się wokoło. W przerwach 
ostatnio granej sztuki, niektórzy 
wozili w wózkach swoje pociechy, 
zaś te kilkuletnie siedziały
na widowni, niejednokrotnie 
mrucząc znaną na pamięć kwestię 
mamy czy taty.

Po kilkumiesięcznej prze-
rwie zimowej, mieszkańcy pod-
krakowskiego Mnikowa i okolic, 
mogli obejrzeć kolejną sztukę 
przygotowaną przez miejscowy 
Teatr „Albertus”. 15 kwietnia, 
w istniejącej od jesieni ubiegłe-
go roku sali teatralnej, odbyło 
się premierowe przedstawienie, 
oparte na jednej z najbardziej 
znanych komedii J. B. Molière’a 
pt. „Mieszczanin szlachcicem”. 
Przygotowywany od stycznia 
spektakl był nie tylko żywą, bar-
wną i rozbawiającą do łez insce-
nizacją, ale też ponadczasową 
krytyką ludzkiej próżności. 

Teatr „Albertus”, po raz 
pierwszy sięgnął do repertua-
ru komedii klasycznej. Sztukę 
wystawiono dwukrotnie, a po-
nieważ sala teatralna liczy 170 
miejsc, młodym aktorom udało 
się rozweselić blisko 350-oso-
bową publiczność, która żywo 
reagowała na każdą scenę.

Przetrwali próbę czasu

Teatr „Albertus” istnieje 
przy parafii św. Brata Alberta w 

Mnikowie od 2000 roku. 
Nazwa „Albertus” zwią-
zana jest właśnie z pa-
tronem parafii, artystą 
malarzem, człowiekiem, 
który poświęcił sztukę 
służbie najuboższym. 
Kiedy siedem lat temu 
rodziła się grupa teatral-
na, trudno było przewi-
dzieć, że przetrwa próbę cza-
su i tak mocno zwiąże ze so-
bą młodych zapaleńców. W tej 
chwili teatr liczy 18 osób. Są 
to ludzie, którzy pomimo wie-
lu obowiązków potrafią znaleźć 
czas na odbywające się kilka ra-
zy w tygodniu próby. W ostat-
nim spektaklu wzięło udział 17 
spośród nich. Byli to: Mariusz 
Mrozowicz, który zagrał tytu-
łową rolę,  Renata Lach-Pawło-
wicz, Ewa i Rafał Sikorowie, Ag-
nieszka Majda, Ewa Balicka, Al-
dona i Jerzy Dymkowie, Mi-
chał, Robert i Wojtek Koźbiało-
wie, Jarosław Baster, Ula i Ma-
teusz Kącikowi, Marcin Misz-
tal, Piotr Szyszko i Dorota Ka-
mińska. Większość z nich jest 
w tej grupie od początku, nie-
dawno pojawili się nowi. Sa-
mi przygotowują scenografię i 
większość kostiumów. W ich 
gronie są uczniowie, studen-
ci, grafik, księgowa, bankowiec, 
elektronik, nauczyciel, fryzjer 
i mechanicy samochodowi. Ni-
gdy nie wiadomo, czyje umie-
jętności mogą się przydać. Spo-
tykają się po to, by po kilku 
miesiącach ćwiczeń, cieszyć się 
ze wspólnie osiągniętego suk-
cesu i przynieść radość sobie i 

innym. A trzeba pod-
kreślić, iż po drugiej 
stronie sceny – na wi-
downi, zasiada coraz 
więcej osób z różnych 
okolic, tym razem na-
wet z Bielska-Białej.

Ta sala 
zobowiązuje

Teatr „Albertus” istnieje dzię-
ki przychylności i życzliwości 
wielu ludzi. Od początku dzia-
łalności wspiera go ksiądz pro-
boszcz Stanisław Święciak, na 
którego pomoc zawsze można 
liczyć, a który czasem również 
wciela się w rolę aktora. Po-
jawiają się również ludzie nie-
szczędzący swojego czasu, ener-
gii i potrzebnych środków. Dzię-
ki nim powstała profesjonalna 
sala teatralna, ze sceną, widow-
nią, kulisami, w której wyczu-
wa się magię prawdziwego tea-
tru. Członkowie teatru mówią, 
że ta sala zobowiązuje. Zupełnie 
inaczej się gra, gdy można stą-
pać po prawdziwej scenie, sły-
sząc odgłos własnych stóp – ta-
ki sam, jaki słyszy się na deskach 
krakowskich teatrów.  W wypo-
wiedzi jednego z przybyłych na 
ostatni spektakl gości, pojawi-
ło się stwierdzenie: „W tym tea-
trze, człowiek czuje się, jak w ro-
dzinie”, zaś ktoś z grona grupy 
teatralnej powiedział po skoń-
czonym spektaklu: „Dziękuję, że 
mogłam zaistnieć w tej grupie – 
rodzinie”. I rzeczywiście tak jest 
– dosłownie i w przenośni. 

DOROTA KAMIŃSKA

Mnikowscy 
aktorzy 
na scenie 
zapominają 
o swych 
prawdziwych 
zawodach
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25 lat temu została 
erygowana parafia Matki 
Bożej królowej Polski
w Dąbrowie Szlacheckiej

Dość niezwykle 
są dzieje tego kościo-
ła. Mieszkańcy Dąbro-
wy Szlacheckiej jeszcze 
przed wojną w 1939 roku 
chcieli wybudować koś-
ciół obok istniejącej małej 
kaplicy. Jeden z mieszkań-
ców wioski ofiarował już 
nawet działkę na ten cel. 
Niestety, wojna przekreśli-
ła te plany. Powrócono do 
nich dopiero po 1956 ro-
ku, czyli po „odwilży paź-
dziernikowej”, gdy osła-
bły nieco prześladowania 
Kościoła, do jakiego do-
chodziło w okresie stali-
nowskim. Wtedy ówczes-
ny proboszcz z pa-
rafii w Czerni-
chowie – do 
której wów-
czas należa-
ła Dąbrowa 
Szlachecka 
– powziął 
myśl wybu-
dowania jed-
nego kościo-
ła, który był-
by świąty-
nią parafial-
ną dla Jezio-
rzan, Rącznej, Dąbrowy 
i Wołowic. W ten spo-
sób wioski bardzo odle-
głe od Czernichowa mia-
ły utworzyć jedną para-
fię. Te plany wywołały jed-
nak sporo emocji wśród 
ludzi. W przeprowadzo-
nym referendum opowie-
dzieli się przeciwko ta-
kiej koncepcji, ponieważ 
każda wioska chciała mieć 
swój własny kościół. W tej 
sytuacji proboszcz z Czer-

nichowa zrezygnował ze 
swoich planów. 

Strażacy budują 
kościół
To jednak nie zraziło 

mieszkańców Dąbrowy. 
Postanowili własnymi si-
łami wybudować u siebie 
świątynię. Ogromny wkład 
w to dzieło włożył Franci-
szek Śmiech, komendant 
miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Straża-
cy organizowali różne im-
prezy i przestawienia re-
ligijne, z których dochód 
przeznaczali na zakup ma-
teriałów budowlanych. W 
roku 1958 władze wyda-
ły stosowne pozwolenie, 
ale z zastrzeżeniem, że 
jeśli świątynia nie zosta-
nie zbudowana w ciągu 

dwóch lat, to budynek 
zostanie wyburzo-

ny. Widocznie 
urzędnicy ko-
munistyczni li-
czyli na to, że 
niewielka wio-
ska, zamieszka-
na przez zale-
dwie kilkaset 
osób, nie podo-
ła takiemu zada-
niu. Kamień wę-
gielny wmuro-
wał 5 lipca 1959 

roku biskup Karol Wojty-
ła. Do budowy dołączyli 
się także niektórzy miesz-
kańcy z sąsiednich Wo-
łowic. Były jednak takie 
okresy, że prace budow-
lane posuwały się w wol-
nym tempie. Mimo tego 
budowę ukończono już w 
roku 1960. Władze nie po-
darowały tego komendan-
towi straży pożarnej. Fran-
ciszek Śmiech, jak zapisał 
we wspomnieniach, tylko 

w ciągu jednego miesiąca 
był kilkanaście razy wzy-
wany na przesłuchania do 
prokuratury w Krakowie. 

Samodzielna 
wspólnota
Nie od razu wybudo-

wany kościół służył w peł-
ni mieszkańcom Dąbro-
wy. Najpierw w 1969 ro-
ku erygowany został ośro-
dek duszpasterski, a dusz-
pasterską posługę pełnili 
księża z Czernichowa. Na 
utworzenie parafii trzeba 
było czekać do 1982 ro-
ku. W jej granicach znala-
zła się Dąbrowa Szlache-
cka (ok. 400 mieszkań-
ców), Wyźrał (170 miesz-
kańców) oddalony od koś-
cioła o 6 km, oraz część 
Wołowic, zamieszkiwana 
przez ponad 800 osób. 
Druga część tej miejsco-
wości pozostaje dalej w 
granicach parafii w Czer-
nichowie. Ten podział był 
w przeszłości przez nie-
których mieszkańców 
Wołowic nieakceptowany 
i wywoływał wiele niepo-
rozumień.  KS.IO
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KRAKOWSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jesteśmy jedyną parafią w dekanacie, gdzie peł-
nią posługę świeccy szafarze Eucharystii. Mamy 
dwóch szafarzy, którzy w każdą niedzielę zano-
szą Pana Jezusa do kilkunastu chorych. I co naj-
ważniejsze, chorzy są bardzo z tego zadowoleni. 
Wśród parafian ich posługa jest bardzo dobrze 
przyjęta i nie budzi żadnego zdziwienia. Wierni 
już od ubiegłego roku, na różne sposoby, przy-
gotowywali się duchowo do obchodów jubileu-
szu powstania naszej parafii. Z tej okazji odpra-
wialiśmy adoracje, modlitewne czuwania nocne, 
rekolekcje. Dzieci w Wielkim Poście ogranicza-
ły zakup słodyczy oraz odmawiały sobie ogląda-
nia telewizji jeden dzień w tygodniu. Także mło-
dzi i dorośli podejmowali różne postanowienia. 
120 osób dorosłych wpisało się do księgi trzeź-
wościowej. Przygotowaniem duchowym był tak-
że wyjazd autokarowy w dniu 17 marca na ogól-
nopolską pielgrzymkę trzeźwościową. 

Zapraszamy do kościoła
Adres: Parafia Matki Bożej Królowej Polski, 
Dąbrowa Szlachecka 9, 32-070 Czernichów, 
tel. (12) 280-23-88
  Msze w niedziele: 7.30, 11.00. 

W kaplicy na Wyźrale: 9.30
  Dni powszednie: 7.00. W maju i październiku o 18.00

KS. KANONIK 
ANDRZEJ 
FAMUŁKA

Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1975 roku. Pracował 
w Żywcu, Cięcinie, Krakowie 
w par. Dobrego Pasterza, 
Oświęcimiu, Krakowie Ko-
bierzynie. Od 20 listopada 
1986 roku jest proboszczem 
w Dąbrowie Szlacheckiej.

PANORAMA PARAFII
Dąbrowa Szlachecka  – pw. NMP Królowej Polski 

Świętują jubileusz
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rafii w Czerni-rafii w Czerni- zostanie wyburzo-

Według projektu kościół 
miał mieć wieżę,

lecz na to nie zgodziły się  
ówczesne władze

Po lewej: Obraz Matki Boskiej 
Królowej Polski znajduje się 
w ołtarzu głównym kościoła 

w Dąbrowie Szlacheckiej


