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KRAKOWSKI
KS. IRENEUSZ OKARMUS

redaktor wydania Ukochany Ojcze Święty, 
dziękujemy Ci, teraz jesteś
u Ojca w niebie, za nami wstawiaj 
się – tak śpiewała młodzież 
zgromadzona 1 listopada na ul. 
Franciszkańskiej 3.

Wieczorem w uroczystość 
Wszystkich Świętych krakowia-
nie już po raz trzeci spotkali 
się pod papieskim oknem, by 
razem z 17 miastami, za po-
mocą satelitarnego łącza, zjed-
noczyć się w Litanii Miast. Już 
trzynaście lat trwa zapoczątko-
wana w Gdańsku tradycja Lita-
nii, podczas której młodzi lu-
dzie wspólnie modlą się za lo-
kalnych bohaterów, męczenni-
ków i ludzi powszechnie uwa-
żanych za świętych. Bo prze-
cież wobec spraw ostatecznych 
wszyscy jesteśmy do siebie po-
dobni i sobie potrzebni… 

Kraków, jak co roku, przy-
pominał największego z Pola-
ków, Jana Pawła II. – Dziękuję 
wszystkim za waszą obecność, 
za to, że wspominacie postać, 

której nie chcemy i nie 
możemy zapomnieć. 
Bo miłość jest mocniej-
sza od śmierci, a z Kra-
kowa promieniują na 
cały świat dwa światła. 
Pierwsze to ogień Mi-
łosierdzia, który jest w 
Łagiewnikach, a drugi 
to światło Jana Pawła 
II. Ono płonie miłoś-
cią do każdego czło-
wieka. Dziękuję wam za to, że 
przejęliście jego dziedzictwo i 
testament, że chcecie żyć we-
dług jego wartości. A najważ-

niejsza wartość to Je-
zus Chrystus. Nie bój-
cie się być świętymi, 
otwórzcie drzwi Chry-
stusowi – mówił ks. 
kard. Stanisław Dzi-
wisz podczas połącze-
nia z naszym miastem. 
Podkreślił też, że Oj-
ciec Święty po ostat-
nich trudnych dla Pol-
ski tygodniach powie-

działby do nas: przebaczcie so-
bie. Podajcie sobie ręce dla 
dobra kraju i dla dobra nas 
wszystkich.    MŁ
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Nie lękajcie 
się żyć według 
wartości, 
o których mówił 
do was Jan 
Paweł II – mówił 
kard. Dziwisz 
do młodzieży 
złączonej
w Litanii Miast

Litania Miast pod oknem papieskim

Nie bójmy się świętości!
Wtym roku po raz 

pierwszy Święto 
Niepodległości będzie 
dniem ustawowo wolnym 
od pracy. Hipermarkety 
będą wreszcie zamknięte. 
Polacy, ci, którzy chcą, będą 
mogli świętować rocznicę 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Może ułatwi 
to niektórym naszym roda-
kom zrozumienie tego, że 
wolna Ojczyzna jest wielkim 
skarbem, o którym wiele 
pokoleń Polaków mogło tyl-
ko marzyć. Może atmosfera 
świątecznego dnia pozwoli 
zrozumieć, że patriotyzm to 
postawa zasługująca na naj-
wyższy szacunek.  

ZA TYDZIEŃ
  O NIEZWYKŁYCH TECHNOLO-

GIACH zastosowanych pod-
czas remontu kościoła św. 
Katarzyny w Krakowie czytaj 
w tekście Moniki Łąckiej.

Kierowcy podążający od ronda Matecznego 
do centrum miasta od dwóch miesię-

cy napotykali przed tunelem pod rondem 
Grunwaldzkim na utrudnienia w ruchu.  Było 
to spowodowane pracami drogowymi na uli-
cy Konopnickiej. Rano tworzyły się tam ki-
lometrowe korki. W ostatnich dniach paź-
dziernika zakończył się remont. Celem prac 
drogowców było wybudowanie trzeciego 
pasa jezdni (w kierunku centrum) od ron-
da Grunwaldzkiego do mostu Dębnickiego. 

Jest on przeznaczony dla 
komunikacji zbiorowej. 
Podczas dwumiesięcznych 
prac wymieniono m.in. sie-
ci instalacji podziemnych,  
odnowiono mury oporowe 
w zjeździe do tunelu pod 
rondem Grunwaldzkim. 
Niestety, korki tworzą się 
jak dawniej.   

5 listopada 
o 9.30 korek 
zaczynał się 
aż na rondzie 
Matecznego. 
Taki widok 
zza kierownicy 
to już 
codzienność
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Cudowny płaszcz św. Szymona
KRAKÓW. Zakonny płaszcz św. 
Szymona z Lipnicy, przechowy-
wany dotąd w drewnianej skrzy-
neczce, w skarbcu klasztoru oo. 
bernardynów, został zaprezento-
wany wiernym 25 października, 
podczas uroczystości dziękczyn-
nych za kanonizację świętego. 
Tkanina, która przeszła gruntow-
ną konserwację (przez lata wyci-
nano z niej kolejne fragmenty), 
będzie eksponowana we wnę-
ce kaplicy św. Szymona (zosta-
nie umieszczona pod witrażem 
Mehoffera). Z kolei drewniana 
skrzyneczka z paskiem zakon-
nym świętego będzie prezento-
wana za ołtarzem – sarkofagiem 
z jego doczesnymi szczątkami.  
Słynący łaskami płaszcz pocho-
dzi z drugiej połowy XV wieku. 
Kroniki klasztorne mówią, że po 
śmierci Szymona bracia chodzi-
li z płaszczem do chorych, także 
do kobiet w połogu. W ten spo-

sób, za przyczyną płaszcza oraz 
dzięki głębokiej wierze chorych 
i ich modlitwie, zaledwie w cią-
gu pięciu lat dokonało się ponad 
300 cudów i uzdrowień.
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Śmierć? Każdemu polecam!
KRAKÓW. Taki sam tytuł 
nosi wywiad Aliny Petrowej- 
-Wasilewicz, dziennikarki Kato-
lickiej Agencji Informacyjnej i 
Telewizji „Puls”, z dominikani-
nem o. Joachimem Badenim. 
Ich rozmowa złożyła się na 
książkę, której promocja od-
była się 29 października wie-
czorem w klasztorze oo. do-
minikanów. – Pod tym nieco 
prowokacyjnym tytułem kry-
je się książka będąca zapisem 
pogodnej, choć przecież cał-
kiem poważnej rozmowy o jed-
nym z najważniejszych wyda-
rzeń w życiu każdego człowie-
ka – o jego śmierci – mówił 

obecny na promocji dominika-
nin o. Jan Andrzej Kłoczowski. 
Rozmowę zatytułowaną „Czy 
można zapomnieć o śmierci?”,  
opartą na kanwie książki, pro-
wadziła Judyta Syrek, redaktor 
naczelna portalu Gloria24.pl. 
W dyskusji wzięła też udział 
(obok autorów książki i o. Jana) 
– Bernadetta Janusz, psycho-
log Zakładu Terapii Rodzin 
Kliniki Psychiatrii w Krakowie. 
– Śmierć to otwarcie bram do 
świętości, dlatego tak wielka 
to sprawa, o której warto roz-
mawiać i czytać – wyznał z ra-
dością o. Joachim licznie zgro-
madzonym słuchaczom.

Po kanonizacji św. Szymona 
oo. bernardyni uznali, że warto 
zaprezentować cudowną tkaninę 
wiernym

Podhalańskie mikołajki
MANIOWY. Tamtejsza para-
fia św. Mikołaja organizuje ko-
lejną już edycję „Podhalańskich 
mikołajek”. W ich ramach zo-
staną przyznane Ordery św. 
Mikołaja. – Ludzi o wielkim, 
mikołajowym sercu jest wśród 
nas bardzo wielu, zadbajmy 
więc, aby przynajmniej niektó-
rzy z nich zostali dostrzeżeni i 
nagrodzeni – mówi organiza-
tor, ks. Grzegorz Łomzik. Akcji 
towarzyszą konkurs plastyczny 
„Dzieło św. Mikołaja podejmo-
wane przez współczesnych” i 
konkurs literacki „Dzięki nie-
którym dziełom, wykonywa-
nym przez ludzi o wielkim ser-

cu, również i dzisiaj możemy 
spotkać św. Mikołaja”. Prace 
plastyczne, literackie oraz pro-
pozycje kandydatów do Orderu 
św. Mikołaja przyjmowane bę-
dą do 20 listopada. Należy je 
wysłać na adres organizatorów: 
ks. Grzegorz Łomzik, parafia 
św. Mikołaja, ul. Jana Pawła 
II 1, 34-436 Maniowy, z dopi-
skiem „Mikołajki”. Uroczyste 
podsumowanie akcji odbędzie 
się 5 grudnia w Kopalni Soli 
w Wieliczce. Honorowy patro-
nat nad „Podhalańskimi miko-
łajkami” sprawuje metropolia 
krakowski, ks. kard. Stanisław 
Dziwisz.

Polska podróż relikwii świętego

DĘBNIKI. 24 i 25 października 
w kościele pw. św. Stanisława 
Kostki i św. Jana Bosko w 
Dębnikach trwała pierwsza 
(i ostatnia) polska (m.in. kra-
kowska) peregrynacja relikwii 
św. Dominika Savio, którą za-
kończyła uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem metro-
polity krakowskiego ks. kard. 
Stanisława Dziwisza. Teraz już 
relikwiarz, czyli ważąca ok. 
400 kg urna, będący wielką 
przezroczystą szkatułą z figu-

rą świętego Dominika w środ-
ku, zostanie zamontowany na 
stałe we Włoszech, w ołta-
rzu głównym turyńskiej ba-
zyliki NMP Wspomożycielki 
Wiernych. Organizatorami pe-
regrynacji byli salezjanie pol-
scy, którzy czczą św. Dominika 
Savio jako patrona młodzie-
ży – szczególnie ministrantów 
– oraz jako patrona matek w 
stanie błogosławionym i mał-
żeństw starających się o po-
tomstwo.

Od lewej: Alina Petrowa-Wasilewicz, o. Joachim Badeni (autorzy publikacji) 
i o. Jan Andrzej Kłoczowski oraz Judyta Syrek starali się odpowiedzieć na 
pytanie: Czy można zapomnieć o śmierci?

Dzieci i młodzież oddawały cześć relikwiom swojego patrona

Kwestowali na cmentarzach
KRAKÓW. Kilkuset wolonta-
riuszy  kwestowało 1 i 2 li-
stopada na krakowskich cmen-
tarzach. Kwestarze zbiera-
li datki m.in. na odnowę za-
bytkowych grobów na cmenta-
rzu Rakowickim i Podgórskim 
oraz cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie, na Hospicjum im. 
św. Łazarza, na Dom Dziecka 
w Sieborowicach oraz na re-
nowację grobu poety Apolla 
Korzeniowskiego, ojca Josepha 

Conrada – Korzeniowskiego, pa-
trona XXXVI LO w Krakowie. 
Kwestę zorganizował po raz 27. 
Obywatelski Komitet Ratowania 
Krakowa. W bieżącym roku 
wzięli w niej udział m.in. pre-
zydent Krakowa prof. Jacek 
Majchrowski, parlamentarzy-
ści: Jerzy Fedorowicz, Jarosław 
Gowin, Ryszard Terlecki i Janusz 
Sepioł,  aktorki: Anna Dymna 
i Dorota Segda, piosenkarz 
Zbigniew Wodecki.JA
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Czy w Krakowie powstanie Centrum Kultury Islamu?

Kij w mrowisko
Krakowian poruszyła wiadomość, 
że w okolicach placu Na Stawach 
ma powstać centrum islamu,  
wraz z meczetem. Sprawa okazała 
się prowokacją artystyczną.  
Czy na tym się jednak skończy?

W roli „inspiratora i mediato-
ra, prowokującego publiczną de-
batę” na temat powstania w Kra-
kowie Centrum Kultury Islamu 
AL-FAN, wystąpił artysta Rahim 
Blak. Do współpracy zaprosił wie-
le szacownych instytucji (Insty-
tut Goethego, Instytut Francuski, 
Biuro Projektowe Granat, Stowa-
rzyszenie Architektów Polskich, 
Katedrę Intermediów Akademii 
Sztuk Pięknych, redakcję „Tygo-
dnika Powszechnego”), które za-
angażowały się m.in. w multime-
dialną prezentację projektu Blaka 
w Auditorium Maximum UJ. 

Prowokacja artystyczna
Wiele osób, które przyszły 

na ową prezentację, ze zdumie-
niem zobaczyło, zamiast groźnie 
wyglądającego brodatego muł-
ły, drobnego dwudziestoletnie-
go młodzieńca, który oświadczył, 
że pomysł budowy centrum był 
przede wszystkim przedsięwzię-
ciem artystycznym. Rahim Ajda-
revic, mieszkający od dzieciństwa 
w Polsce Albańczyk z Macedo-
nii, kryjący się za połową pseudo-
nimu artystycznego Rahim Blak, 
mimo młodego wieku był już od 
dawna znany z kontrowersyjnych 
akcji artystycznych. Przyznał, że 
i ten obiekt „może budzić sporo 
kontrowersji”. O te kontrowersje 
chodziło chyba artyście przede 
wszystkim, gdyż powiedział, że 
chciał zbadać m.in., z jakim od-
biorem społecznym spotka się je-
go pomysł. Według pierwotnego 
planu, budynek Centrum Kultury 
Islamu miał mieć pięć kondygna-
cji i kształt prostopadłościennej 
bryły, nawiązującej do znajdują-
cej się w świętym miejscu islamu 
– Mekce świątyni Al-Kaaba, „sta-
nowiącej wspólne dziedzictwo 
wszystkich wyznawców i spadko-
bierców islamu”. W nowocześnie 

zaprojektowanej przestrzeni ar-
chitektonicznej miałyby się zna-
leźć m.in. biblioteka, sala konfe-
rencyjna, sala nauki języków, sa-
la modlitwy. Nic więc dziwnego, 
że pomysł umiejscowienia cen-
trum islamskiego na Zwierzyń-
cu, niedaleko kościoła norber-
tanek, w symbolicznym miejscu, 
gdzie niegdyś harcowali Tatarzy, 
niewątpliwie był jak włożenie ki-
ja w mrowisko.

Oświadczenie w tej spra-
wie wydał nawet prezydent 
Krakowa prof. Jacek Majchrow-
ski, pisząc m.in.: „W związ-
ku z ostatnimi doniesieniami 
prasowymi na temat koncep-
cji budowy w Krakowie Cen-
trum Kultury Islamu AL-FAN 
oświadczam: Miasto Kraków 
nie jest inicjatorem i nie patro-
nuje koncepcji budowy w Kra-
kowie Centrum Kultury Islamu 
AL-FAN. Nikt z pomy-
słodawców, o których 
donosi prasa – czy to 
podmiot prawny czy 
też osoba fizyczna – 
nie występował do Mia-
sta w sprawie lokaliza-
cji tego rodzaju obiek-
tu na działce gminnej 
w rejonie placu Na Sta-
wach. Ponadto nikt nie 
zwracał się do Miasta z 
prośbą o konsultacje w 
sprawie koncepcji archi-

tektonicznej, ani założeń funk-
cjonalnych obiektów Centrum”.  
– Jestem otwarty na argumen-
ty podważające sens przedsta-
wionej przeze mnie lokalizacji 
– stwierdził Rahim Blak w trak-
cie konferencji.

Co dalej?
Pomysł Blaka nie był jednak 

wyłącznie artystycznym happe-
ningiem, lecz także swego ro-
dzaju sondażem, badającym 
możliwości realizacji budowy 
centrum islamskiego. – Mimo iż 
nie występuję z pozycji wierne-
go albo osoby kibicującej jakiejś 
grupie wyznaniowej lub etnicz-
nej, to celem moich działań jest 
urzeczywistnienie Centrum Kul-
tury Islamu. Tylko podejmując 
trudną do urzeczywistnienia ini-
cjatywę, mogę udowodnić praw-

dziwość moich postu-
latów: sprawczej mocy 
sztuki i specyficznej ro-
li artysty w społeczeń-
stwie, roli inspiratora i 
mediatora, prowokują-
cego publiczną deba-
tę – mówił Blak. Obec-
ny na konferencji jeden 
z przedstawicieli kilku-
setosobowej krakow-
skiej społeczności is-
lamskiej, wyrażając na-
dzieję, że to centrum 

„będzie przede wszystkim miej-
scem dialogu miedzy religiami i 
będzie służyć wszystkim miesz-
kańcom Krakowa, dodał: „Trak-
tujemy dzisiejszą konferencję ja-
ko pierwszy etap realizacji na-
szych marzeń”.

Artystyczna prowokacja Ra-
hima Blaka może przynieść po-
zytywne skutki. Dzięki niej kra-
kowianie uświadomili sobie, że 
problem obecności muzułma-
nów w Krakowie nie jest tylko 
problemem teoretycznym, lecz 
realnym. Przy dużej dynamice 
emigracji z krajów islamskich 
do Europy, społeczność muzuł-
mańska w Krakowie będzie się 
zapewne w najbliższych latach 
zwiększać. Warto więc być na 
to przygotowanym. Polem po-
tencjalnych konfliktów mogą 
być nawet nie napięcia między 
muzułmanami a katolikami, 
lecz spory między bardzo sil-
nie zróżnicowanymi narodowo 
i kulturowo wyznawcami isla-
mu. Różnice cywilizacyjne mię-
dzy np. muzułmanami z afry-
kańskiej Somalii a muzułmana-
mi indyjskimi czy arabskimi są 
ogromne. Warto więc już teraz 
myśleć o tym, jak zaspokoić 
uzasadnione potrzeby religijne 
i kulturalne krakowskich mu-
zułmanów, minimalizując po-
tencjalne zagrożenia.

BOGDAN GANCARZ

Rahim Blak 
zwraca uwagę, 
że dla większej 
czytelności 
makieta 
Centrum Kultury 
Islamu 
jest powiększona 
w stosunku 
do stojącej 
obok makiety 
projektowanego 
terenu zabudowy
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Dla tych, co nie lubią ofi-
cjalnych ceremonii pa-
triotycznych, ale spra-
wy Polski i jej histo-

rii noszą w sercu, ciekawą propo-
zycją jest „Lekcja śpiewania pieś-
ni patriotycznych”, prowadzo-
na w Krakowie parę razy w ro-
ku: w Święto Niepodległości, w 
rocznicę Konstytucji 3 maja, oraz
5 sierpnia, w przeddzień wymar-
szu Pierwszej Kompanii Kadrowej. 
W te dni Rynek Główny zamienia 
się w wielką salę szkolną, w któ-
rej parę tysięcy osób uczestni-
czy w niezwykłej lekcji śpiewu. 
Nauczycielami są artyści kabaretu 
Loch Camelot. 

A wszystko zaczęło się 11 li-
stopada 2002 roku. Na ten dzień 
artyści z Loch Camelot wraz z 
tworzącym się Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Polskiej Piosenki zapro-
sili krakowian do wzięcia udzia-
łu w koncercie „na artystów i wi-
downię”, organizowanym z oka-
zji Święta Niepodległości. Uczyni-
li to w oryginalny sposób. „Prote-
stujemy przeciw smutnym świę-
tom państwowym! Patriotyzm nie 
musi być cierpieniem!” – anonso-
wali wówczas to wydarzenie. Na 
zorganizowaną pod hasłem „Ra-
dosna Niepodległość” lekcję śpie-
wania pieśni patriotycznych przy-
szło pod arkady Sukiennic ponad 

tysiąc osób. Wydrukowane 
z pomocą Urzędu Marszał-
kowskiego 300 śpiewników 
rozeszło się w ciągu mi-
nuty. Po dwóch godzinach 
śpiewania niewie-
lu z uczestników 
potrafiło ukryć 
swoje wzru-
szenie.

P o m y s ł 
śpiewanych spot-
kań od razu został ciepło 
przyjęty przez krakowian. Tak 
narodziła się jedyna w swo-
im rodzaju tradycja. Rok te-
mu na tę nietypową lekcję pa-
triotyzmu przyszło kilka tysię-
cy osób, przy czym niektórzy 
przyjechali z odległych miast 
Polski. Można więc przypusz-
czać, że i w tym roku pod Wie-
żą Ratuszową o godz. 17.00 
zgromadzi się znów kilka tysięcy 
osób, pragnących śpiewać pieś-
ni i piosenki patriotyczne. Kon-
cert jak zwykle poprowadzą Ka-
zimierz Madej, dyrektor Loch 
Camelot, oraz Waldemar Domań-
ski, prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Polskiej Piosenki. I jak co 
roku zabrzmi głośny śpiew pieś-
ni: „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, 
„Krakowiak Kościuszki”, „Raduje 
się serce, raduje się dusza”. Dla 
uczestników przygotowano 3 tys. 
śpiewników. 

Lekcja wiary
i patriotyzmu
Pieśń patriotyczna może rze-

czywiście budzić w sercach naj-
szlachetniejsze uczucia do Ojczy-
zny. I dlatego dobrze się stało, że 
z okazji Święta Niepodległości od-
bywa się w Krakowie Małopolski 
Przegląd Pieśni Patriotycznej. W 
tym roku będzie już piąta edycja 
tego wydarzenia artystycznego. 
Patronat honorowy nad imprezą 
sprawują: ks. kard. Stanisław Dzi-
wisz oraz Piotr Boroń, były sena-
tor Rzeczypospolitej Polskiej, a 
obecnie członek KRRiT, który był 

głów-
n y m 
p o -

mysłodawcą pierwszego 
przeglądu. Przesłuchania 
konkursowe i koncert 
laureatów odbędą się w 
tym roku 17 i18 listopa-
da, w auli kościoła Matki 
Bożej Częstochowskiej 
w Krakowie  na os. Szkla-
ne Domy. 

– Celem przeglądu 
jest popularyzowanie 
tradycji śpiewania pieś-
ni patriotycznej i religij-
nej wśród dorosłych, jak 
również wśród dzieci i młodzieży. 
Ma to na pewno wymiar eduka-
cyjny i wychowawczy. Dla dzieci i 
młodzieży, zarówno uczestników, 
jak również i widzów, jest to zna-
komita lekcja wiary i patriotyzmu 
– mówi z przekonaniem Stefan 
Majerczak, wiceprezes Akcji Kato-
lickiej Archidiecezji Krakowskiej, 
która jest jednym z organizato-
rów imprezy. W tym roku wystą-
pi około 25 zespołów i tyleż sa-

mo solistów. Warto pod-
kreślić, że dwa lata te-
mu do grona organiza-
torów dołączył małopol-
ski kurator oświaty, zaś 
w tym roku w organi-
zację przeglądu włączy-
ło się Centrum Młodzie-
ży im. Janusza Korczaka. 
Mottem tegorocznego 
Małopolskiego Przeglą-
du Pieśni Patriotycznej 
będą słowa kard. Stefa-
na Wyszyńskiego: „Oj-

czyznę kocham bardziej niż włas-
ne serce”. I one są przepiękną 
definicją prawdziwego patrioty-
zmu, która, co zrozumiałe, do-
trze w jakiś sposób do świadomo-
ści wszystkich uczestniczących w 
przeglądzie.

Ojczyzna jest matką
Miłości do Ojczyzny można 

się uczyć, dotykając jej prze-

Ciekawe propozycje w Krakowie

Gdzie uczyć się patriotyzmu? 
Szkolne akademie, 

oficjalne uroczystości 
z udziałem władz, 

to nie najlepszy sposób 
na wzniecanie ducha 

patriotyzmu w sercach 
młodych Polaków. 

Czy można w inny sposób 
uczyć miłości 
do Ojczyzny?
Kraków ma kilka 

pomysłów. 

tekst
KS. IRENEUSZ OKARMUS 

tysiąc osób. Wydrukowane 
z pomocą Urzędu Marszał-
kowskiego 300 śpiewników 
rozeszło się w ciągu mi-
nuty. Po dwóch godzinach 
śpiewania niewie-
lu z uczestników 

śpiewanych spot-
kań od razu został ciepło 
przyjęty przez krakowian. Tak 
narodziła się jedyna w swo-
im rodzaju tradycja. Rok te-
mu na tę nietypową lekcję pa-
triotyzmu przyszło kilka tysię-
cy osób, przy czym niektórzy 
przyjechali z odległych miast 
Polski. Można więc przypusz-
czać, że i w tym roku pod Wie-
żą Ratuszową o godz. 17.00 
zgromadzi się znów kilka tysięcy 
osób, pragnących śpiewać pieś-
ni i piosenki patriotyczne. Kon-
cert jak zwykle poprowadzą Ka-
zimierz Madej, dyrektor Loch 

głów-
n y m 
p o -

Dzieło Tadeusza 
Kantora 
przedstawiające 
polskiego 
żołnierza 
zabitego we 
wrześniu 1939 r.,
na tle krzyża 
i konturów 
Ojczyzny, uderza 
wszystkich 
wchodzących 
do Muzeum AK 
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szłości, zwłaszcza tej boles-
nej i heroicznej. Z pewnoś-
cią wspaniałym uzupełnieniem 
szkolnych lekcji na temat pa-
triotyzmu jest Muzeum Armii 
Krajowej im. gen. Emila Fiel-
dorfa-Nila – jedyna tego ro-
dzaju instytucja w Polsce upo-
wszechniająca wiedzę o Pol-
skim Państwie Podziemnym i 
jego siłach zbrojnych. Tutaj 
można dotknąć eksponatów 
– m.in. broni, którą walczono 
z okupantem. Formalne po-
wołanie muzeum 29 czerwca
2000 r. poprzedził dziesięcio-
letni trud gromadzenia pa-
miątek historycznych przez 
kombatantów ze Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Pierwotnie zbiory 
te eksponowano na wystawie 
„Nasza droga do Niepodległo-
ści” w byłym Muzeum Leni-
na przy ul. Topolowej w Kra-
kowie. 

Zdaniem Adama Rąpal-
skiego, dyrektora Muzeum Ar-
mii Krajowej, to nie sesje na-
ukowe decydują o kształtowa-
niu postaw patriotycznych, ale 
wielkie przedsięwzięcia wysta-
wiennicze i filmowe. A Muze-
um Armii Krajowej znakomi-
cie wpisuje się w te potrzeby. 
– Ideą przewodnią muzeum
jest przedstawienie całościowe-
go obrazu polskiego podziemia 
wraz z jego duchową genezą, 
obejmującą Polskę międzywojen-
ną. Wówczas młodzież i doro-
śli traktowali Ojczyznę jak swo-
ją matkę. I z tego brała się go-
towość do poświęceń dla niej. 
Co dziś z tego zostało ? Dziś nie 
ma etosu poświęcenia dla Ojczy-
zny – zauważa dyrektor Rąpalski. 
– Młodzież odwiedzająca mu-
zeum w różny sposób odbiera 
przekazywane im treści. Ale gdy 
podczas lekcji muzealnej poja-
wia się jakiś kombatant, będący 
świadkiem historii, to wówczas 
zaczynają słuchać go z zacieka-
wieniem. Więc z pewnością ta-
kie lekcje historii mogą pomóc w 
kształtowaniu ducha miłości Oj-
czyzny. Jedynym problemem jest 
to, że z roku na rok jest coraz 
mniej żyjących świadków wyda-
rzeń z lat wojny i okresu powo-
jennego – dodaje dyr. Rąpalski.

Muzeum wychodzi do szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych z ofertą lekcji muzeal-
nych. „Niepodległość czy okupa-
cja? Tzw. Polska Ludowa 1944–
89”, „Życie codzienne pod oku-
pacja niemiecką i sowiecką”, „Hi-
storia Polski 1918–45” – to tylko 
niektóre tematy proponowanych 
lekcji. Szkoda tylko, że nauczy-
ciele chyba jeszcze nie dość są 
przekonani do tego rodzaju przy-
bliżania historii Polski. 

I Kościół 
uczy miłować Ojczyznę
O tym, że Kościół katolicki 

zawsze uczył patriotycznej po-

stawy nie trzeba nikogo prze-
konywać. Dziś różne organiza-
cje kościelne starają się rów-
nież wychowywać młodzież w 
duchu umiłowania Ojczyzny. Te-
matyka patriotyczna jest obec-
na podczas rekolekcji wakacyj-
nych organizowanych dla mło-
dzieży w naszej archidiecezji 
przez stowarzyszenie o nazwie 
Grupy Apostolskie Ruch Apo-
stolstwa Młodych. – Staramy 
się, aby podczas każdego tur-
nusu przynajmniej jeden dzień 
był poświęcony tematyce pa-
triotycznej. W tym dniu anima-
torzy i moderatorzy prowadzą-
cy turnus przygotowują specjal-
ną wieczornicę na temat zwią-
zany z historią Polski. Oczywi-
ście te propozycje są w róż-
ny sposób przyjmowane przez 
uczestników rekolekcji. Jest 
pewna prawidłowość: im star-
sza młodzież, tym większe za-
interesowanie tematyką patrio-
tyczną – mówi ks. Paweł Kuba-
ni, diecezjalny moderator Grup 
Apostolskich. – Doświadczyłam 
tego na rekolekcjach, że mło-
dzież nie chciała takich wie-
czornic, mówiąc, że patriotyzm 
źle im się kojarzy i dziś to sło-
wo nie ma sensu. Jednakże jeśli 
w takich sytuacjach ksiądz, mo-
deratorzy i animatorzy staną 
na wysokości zadania i pokażą, 
że to jest bardzo waż-
ny temat, a co więcej, 
potrafią go ciekawie 
przedstawić, to młodzi 
później mówią, że wie-
le skorzystali z takiej 
wieczornicy – opowia-

da Dorota, jedna z moderato-
rek Grup Apostolskich. 

W ramach rekolekcji Grup 
Apostolskich odbywają się co 
roku podczas wakacji turnu-
sy warsztatów żywego słowa. 
Podczas tygodniowego turnu-
su młodzież pod okiem fachow-
ców przygotowuje się do tego, 
aby kiedyś w swojej rodzinnej 
parafii umieć wyreżyserować 
spektakl słowa na różne oka-
zje. Dwa lata temu młodzież 
biorąca udział w takich warszta-
tach przez tydzień przygotowy-
wała przedstawienie o powsta-
niu warszawskim. Prowadzącej 
zajęcia aktorce Sławie Bednar-
czyk udało się zaangażować w 
to wszystkich 60 uczestników. 
Było to dla nich wielkie przeży-
cie. Uczestnicy tych warsztatów 
wspominają to do dziś. 

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży pielęgnowanie ducha 
miłości do Ojczyzny ma wpisane 
w swój statut. – Tematy patrio-
tyczne przewijają się przez ca-
ły rok naszej formacji. Na szko-
leniu członków KSM zwracamy 
uwagę na treści patriotyczne. 
Są one również zawarte w hym-
nie, godle KSM (krzyż i orzeł) 
i zawołaniu: „Przez pracę i na-
ukę służyć Bogu i Ojczyźnie”. 
W tamtym roku zarząd diece-
zjalny zorganizował program pt. 

„Śladami świętych po 
Małopolsce”, w którym 
oczywiście nie zabrakło 
wątków patriotycznych 
– mówi Anna Rapacz, 
członek Zarządu Diece-
zjalnego KSM . 

Ciekawe propozycje w Krakowie

Gdzie uczyć się patriotyzmu? 

Rodzice dbają 
o patriotyczne 
wychowanie 
swoich dzieci 
już od ich 
najmłodszych lat
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W czasach PRL modne było 
ironiczne zawołanie: w każdej 
wsi WSI, przy czym skrót ten 
należy rozwijać jako Wyższa 
Szkoła Inżynierska, a nie 
Wojskowe Służby Informacyjne. 
Województwo (a było ich wówczas 
aż 49), w którym nie było żadnej 
wyższej uczelni, miało powód 
do wstydu. 

W III i IV Rzeczypospoli-
tej poprzeczka została znacz-
nie podniesiona: wielu pol-
skim wyższym szkołom zama-
rzyło się zostać uniwersyteta-
mi. Uczelnie o pięknej tradycji 
ubiegają się o zmianę nazwy, 
choćby była ona tak niepowta-
rzalna i charakterystyczna jak 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
(rywalizuje ona obecnie z Po-
litechniką Krakowską o miano 
Uniwersytetu Technicznego).

Ostatnio zaszczyt uniwer-
sytetyzacji spotkał krakow-
ską Akademię Ekonomiczną, 
za moment podobną przemia-
nę przejdzie Akademia Rolni-

cza, a w kolejce już 
ustawiła się tutejsza 
Akademia Pedagogicz-
na, ponieważ również 
spełnia ustawowe kry-
teria zmiany statusu. 
Mamy więc już pod 
Wawelem Uniwersyte-
ty Jagielloński i Eko-
nomiczny, a wkrót-
ce pojawią się Tech-
niczny oraz Pedago-
giczny. Nie trzeba być 
prorokiem, aby prze-
widywać w następnej 
kolejności powstanie 
Uniwersytetów Tea-
tralnego, Muzycznego 
i Sztuk Pięknych.

Zastanawiam się, czy jest 
to słuszna tendencja. Przecież 
akademia też brzmi pięknie i 
godnie, a wspomniana powyżej 
AE jeszcze kilkadziesiąt lat te-
mu nazywała się Wyższą Szko-
łą Ekonomiczną, AR – Wyższą 
Szkołą Rolniczą, AP zaś – Wyż-
szą Szkołą Pedagogiczną. 

Jak tak dalej pójdzie, to 
będziemy mieli w Polsce nie-
mal same uniwersytety, bo ma-
ło która państwowa wyższa 

uczelnia zechce pozo-
stać przy mniej presti-
żowej randze. Mery-
torycznie jest to za-
bieg bez znaczenia, 
gdyż, jak pisał Wil-
liam Szekspir w dra-
macie „Romeo i Ju-
lia”: „cóż nazwa zna-
czy? co zwiemy ró-
żą, pod inną nazwą 
równie by pachniało”. 
Poziom kształcenia i 
pensje pracowników 
nie wzrosną od samej 
zmiany szyldu i pie-
czątek.

Rektorzy ubiegają-
cych się o miano uni-

wersytetu uczelni argumentu-
ją, że po uzyskaniu nowej na-
zwy będą grali w pierwszej li-
dze polskich wyższych szkół, co 
przełoży się również na sprawy 
finansowe. Z rozmów ze znajo-
mymi pracownikami naukowy-
mi tych uczelni wiem, że z na-
dzieją oczekują na podwyżkę 
płac, chociaż ciągle słyszą od 
swoich władz uczelnianych, że 
jest bardzo duży deficyt i trzeba 
szukać oszczędności gdzie się 

tylko da, także w sferze osobo-
wego funduszu płac. Może te-
raz - jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki – coś zmieni 
się jednak (wraz z nową nazwą) 
na lepsze?

Gdybym pracował na Uni-
wersytecie Jagiellońskim (zwa-
nym też dawniej – z dumą – 
Akademią Krakowską), nie był-
bym pewnie zbyt zachwyco-
ny, że to najszlachetniejsze, a 
więc wyjątkowe miano zysku-
ją coraz nowe wyższe szko-
ły, kształcące studentów i pro-
wadzące badania naukowe w 
ściśle określonych specjalnoś-
ciach zawodowych.

Podobny system obowiązu-
je w różnych krajach europej-
skich, np. we Francji, gdzie pa-
ryskie uniwersytety są po prostu 
ponumerowane. Nasza tradycja 
jest jednak bliższa niemieckiej, a 
w tej nie ma specjalnych różnic 
pomiędzy uniwersytetem a aka-
demią. Dlatego właśnie rywali-
zacja wyższych szkół o jak naj-
szybsze przekształcenie się w 
uniwersytety budzi u mnie mie-
szane uczucia.

ANTONI BOGDANOWSKI

 FUNDACJA 
OGÓLNOPOLSKIEGO 
FESTIWALU KOLĘD 
I PASTORAŁEK 
im. ks. Kazimierza Szwarlika 
oraz Urząd Miejski i Starostwo 
Powiatowe w Będzinie zapra-
szają do udziału w kolejnej 
edycji konkursu. Festiwal prze-

znaczony jest wyłącznie dla 
amatorów (solistów, duetów, 
zespołów wokalnych, wokal-
no-instrumentalnych i chórów; 
wszystko to w trzech katego-
riach wiekowych: dziecięcej, 
młodzieżowej i dla dorosłych). 
Festiwal przebiegać będzie w 
dwóch etapach. Pierwszy to 

eliminacje do konkursu (w 
ubiegłym roku wzięło w nich 
udział blisko dwadzieścia ty-
sięcy osób), które odbędą się 
od 10 do 21 grudnia w 31 rejo-
nach Polski, w tym również w 
Małopolsce: Krakowie (14 grud-
nia), Ślemieniu (14 grudnia)  
i Wadowicach (15 grudnia). 

Drugi etap to finał festiwalu, 
który zaplanowany jest na trzy 
dni, od 10 do 13 stycznia 2008 
r. (Będzin). Termin przyjmowa-
nia zgłoszeń mija 26 listopa-
da 2007r. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie 
internetowej: www.ofkip.pl. 
 

Zaproszenie

Kampus 600- 
-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 
zwany też 
III Kampusem, 
to kompleks 
nowoczesnych 
budynków, 
powstający 
w sąsiedztwie 
Krakowskiego 
Parku 
Technologicznego, 
stanowiącego 
część Krakowskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.
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Czy chodzi tylko o zmianę nazwy?

Uniwersytetyzacja
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Przy Plantach

CZY BON POWRÓCI?
– Od lat kibicu-
ję idei tzw. bo-
nu edukacyjne-
go. Dzięki nie-
mu rodzice de-
cydowaliby o 

przeznaczeniu pieniędzy na 
edukację swoich dzieci, zaś 
dyrektorzy szkół mogliby 
swobodnie tymi fundusza-
mi dysponować. Na grun-
cie krakowskim o realiza-
cję tej idei zabiegali od lat 
radni Unii Polityki Realnej 
i Platformy Obywatelskiej. 
Niestrudzonym szermie- 
rzem sprawy jest dr 
Małgorzata Jantos-Bir-
czyńska. Bon teoretycz-
nie funkcjonuje na terenie 
Krakowa od dwóch miesię-
cy. Według dr Jantos, jest 
jednak karykaturą istoty 
bonu. Dyrektorzy szkół nie 
mogą bowiem elastycznie 
gospodarować funduszami i 
po staremu wszystko zależy 
od urzędników. Zwolennicy 
bonu jednak nie rezygnują. 
Dr Jantos proponuje na po-
czątek wprowadzenie bo-
nu edukacyjnego na zajęcia 
pozalekcyjne. Sprawdził się 
ponoć dobrze na Słowacji. 
Skorzystało z niego 80 proc. 
uczniów. Gdyby sprawdził 
się i w Krakowie, może uto-
rowałby drogę do bonu 
edukacyjnego z prawdziwe-
go zdarzenia na wszystkie 
usługi edukacyjne. Dobrym 
prognostykiem jest też fakt, 
iż o bonie wypowiada się 
dobrze także dr Jarosław 
Gowin, krakowski poseł 
Platformy Obywatelskiej, 
typowany na ministra edu-
kacji. Czy jednak uda się 
do tego przekonać lobby-
stów urzędniczych i związ-
kowych? Wątpię, bo urzęd-
nicy i związkowcy mieliby 
wówczas mniej do gada-
nia. Bądźmy jednak dobrej 
myśli! Osoby, które chcia-
łyby dowiedzieć się wię-
cej na temat bonu eduka-
cyjnego, mogą zajrzeć na 
stronę: www.bonedukacyj-
ny.pl.

BOGDAN GANCARZ

Najważniejsze to być człowiekiem…

Świadectwo dla pokoleń
29 października podsekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
minister Ewa Junczyk- 
-Ziomecka odznaczyła Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski czterech Małopolan, 
którzy z narażeniem własnego 
życia ratowali Żydów podczas  
II wojny światowej.

Wśród uhonorowanych – w 
uznaniu bohaterskiej postawy 
i niezwykłej odwagi wykaza-
nej w ratowaniu życia Żydom, 
za wybitne zasługi w obro-
nie godności człowieczeństwa 
i praw ludzkich – znaleźli się: 
ks. bp Albin Małysiak, Maria 
Habiniak, Maria Rosenzweig 
i Jan Krokowski. Uroczystość 
w Małopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Krakowie była 
kontynuacją tej, która odbyła 
się z udziałem prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego 1 paździer-
nika w Warszawie. Wtedy or-
dery otrzymało 50 osób. – Spo-
tykamy się, ponieważ projekt 
„Przywracanie pamięci”, któ-
ry powstał w lutym tego roku, 
ma na celu odnajdywanie i od-
znaczenie polskich Sprawied-
liwych wśród Narodów Świa-
ta. Dzisiejsze święto ma jed-
nak bardzo symboliczny cha-
rakter, bo na całym świecie aż 
21 tysięcy ludzi należy do za-
szczytnego grona Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata. 
W liczbie jest aż 6004 Polaków. 
Z pewnością takich ludzi, któ-
rzy ratowali bliźnich z piekła 
holocaustu, jest więcej, a część 
z nich na zawsze pozostanie 
anonimowa, ponieważ około 
800 osób zginęło razem z tymi, 
których ukrywali. Wy ocalili-
ście nie tylko życie Żydom, ale 
również historię, którą trzeba 
pielęgnować i przekazywać ko-
lejnym pokoleniom. Z waszej 
postawy płynie piękna nauka 
wrażliwości na krzywdę bliź-
niego. A najważniejsze to być 
człowiekiem i szanować czło-
wieka oraz zasady dane przez 
Boga – mówiła minister Jun-

czyk-Ziomecka, wrę-
czając ordery.

Pomogła 
modlitwa
Ponaddziewięćdzie-

sięcioletni już senior 
archidiecezji krakow-
skiej biskup Albin Ma-
łysiak w czasie okupacji 
pełnił posługę kapelana 
krakowskiego Zakładu Helclów, 
czyli ośrodka dla osób starszych 
i niedołężnych. W 1943 roku ra-
zem z siostrą dyrektor Bronisła-
wą Wileńską podjął decyzję, że 
trzeba pomóc pięciorgu Żydom: 
dwóm kobietom i trzem męż-
czyznom. Wszyscy oni zosta-
li przyjęci do zakładu jako pen-
sjonariusze. Od ks. Małysiaka 
otrzymali niezbędne dokumen-
ty, w tym metryki chrztu. Cho-
ciaż pozostali mieszkańcy Za-
kładu Helclów wiedzieli, kim są 
nowi podopieczni, to nikt nie 
zdradził ich Niemcom. Sytua-
cja zrobiła się jeszcze bardziej 
niebezpieczna, kiedy w 1944 
roku ośrodek został ewakuo-
wany do Szczawnicy, do miej-
sca oddalonego o kilkaset me-
trów od posterunku niemieckiej 
żandarmerii. I tam też nikt nie 
zdradził, chociaż teraz już na-
wet mieszkańcy Szczawnicy do-
myślali się prawdy. – Jestem pe-
łen wdzięczności dla prezyden-

ta Kaczyńskiego za ini-
cjatywę, którą jest pro-
gram „Przywracanie pa-
mięci”. Jestem również 
pełen wdzięczności dla 
mieszkańców Szczaw-
nicy, którzy podczas 
wojny nas nie wydali. 
Ich postawa pokazuje, 
iż to nieprawda, że Po-
lacy wyssali antysemi-
tyzm z mlekiem mat-

ki – podkreślał ksiądz biskup. 
Z kolei Maria Rosenzweig w 
czasie wojny była pielęgniar-
ką w Czortkowie. Tam o po-
moc poprosił ją lekarz Emil 
Rosenzweig. Wynajęła dla niego 
poddasze w opuszczonym do-
mu i codziennie go odwiedzała. 
W końcu na ślad lekarza wpadli 
Niemcy. Doktor zdążył uciec, ale 
teraz gestapo poszukiwało rów-
nież Marii. Oboje przeżyli woj-
nę. W 1945 roku spotkali się po-
nownie. Znajomość zakończy-
ła się małżeństwem, a państwo 
Rosenzweigowie zamieszkali w 
Krakowie. Pani Maria, przyjmu-
jąc medal, mocno akcentowa-
ła, że nie czuje się bohaterką, 
bo wypełniła tylko swój chrześ-
cijański obowiązek i przyjaciel-
ski gest wobec zagrożonego ży-
cia drugiego człowieka. – Resz-
ta to zasługa Boga, który wysłu-
chał mojej modlitwy – mówiła 
wzruszona. 

 MONIKA ŁĄCKA 

Minister  
Ewa Junczyk- 
-Ziomecka 
odznaczyła 
Krzyżem 
Komandorskim 
Orderu 
Odrodzenia 
Polski bp. Albina 
Małysiaka
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ZDANIEM PROBOSZCZA
W przyszłym roku minie 30. rok mojego dusz-
pasterzowania w Białym Dunajcu. Na prze-
strzeni tego czasu zauważam wiele zmian w 
życiu tutejszych mieszkańców. Dzieją się do-
bre rzeczy, ludziom żyje się lepiej, ale nieste-
ty pojawiło się również wiele antywartości, np. 
niektórzy młodzi nie pragną już Bożego bło-
gosławieństwa dla swoich związków. W parafii 
mamy tradycyjne duszpasterstwo z ministran-
tami, młodzieżą, jest kilka róż różańcowych. 
Ponadto księża wikarzy prowadzą katechezę w 
dwóch szkołach. W okresie wakacyjnym i ferii 
zimowych w niedzielnych Mszach św. oprócz 
parafian uczestniczą także turyści, w tym zor-
ganizowane grupy, licznie przyjeżdżające do 
Białego Dunajca na wypoczynek. 

Zapraszamy na Msze św.
  Adres: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Królowej 

Aniołów, ul. Jana Pawła II 202, 34-425 Biały Dunajec, 
tel. (018) 207 31 94. 

  Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 11.30 (kaplica w 
Gliczarowie Dolnym), 17.00. 

  Odpust: 2 sierpnia – NMP Królowej Aniołów. 

KS. ZDZISŁAW 
DOBRZAŃSKI

Proboszczem  w Białym 
Dunajcu jest od 1978 r. 
(nominację otrzymał jesz-
cze z rąk ks. kard. Karola 
Wojtyły). Przez ostatnie 10 
lat był dziekanem dekana-
tu Biały Dunajec. W latach 
1976–1978 pełnił rów-
nież posługę proboszcza w 
Lachowicach koło Żywca. 

W okresie  
wakacyjnym  

i ferii zimowych  
w kościele w Białym 

Dunajcu w niedzielnych 
Mszach św.  

uczestniczą również 
licznie przyjeżdżający  

do wioski turyści

Chyba nie ma osoby, która 
nie zna Białego Dunajca. 
Powód? Wioskę przecina 
znany trakt drogowy 
– zakopianka, wiodący 
z Krakowa  
do stolicy polskich Tatr. 
Wielu turystów nie dociera 
jednak do Zakopanego,  
bo wybiera tę miejscowość 
jako miejsce wypoczynku.

Od kilkunastu lat w 
Białym Dunajcu organizo-
wany jest obóz adapta-
cyjny duszpasterstw aka-
demickich. – Co roku we 
wrześniu przyjeżdża do 
nas około 600 studentów 
z Wrocławia i okolic. Co-
dziennie wieczorem stu-
denci po powrocie z gór-
skich szlaków uczestni-
czą w naszym kościele we 
Mszy św. z krótkim ka-
zaniem i bogatą oprawą 
liturgiczną oraz muzycz-
ną – wyjaśnia ks. Zdzi-
sław. Podczas obozu stu-
denci mieszkają w kilku-
nastu miejscach u góral-
skich gospodarzy. Każdy 
taki dom ma swojego sze-
fa i ludzi odpowiedzial-
nych za codzienną orga-
nizację. Wśród wielu im-
prez towarzyszących obo-
zowi na uwagę zasługuje 
Dzień Otwartych Chałup. 
Szerzej o obozie adapta-
cyjnym  pisaliśmy już kie-
dyś na łamach „Gościa”.   

Współpraca  
z dominikanami 
W życie duszpaster-

skie wiernych w Białym 
Dunajcu na stałe wpisa-
ły się już pielgrzymki do 

sanktuarium Królowej Tatr 
na Wiktorówkach, gdzie 
duszpaterzują dominika-
nie.  – Chodzimy tam z 
pielgrzymkami kilka ra-
zy w roku, np. na rozpo-
częcie roku szkolnego. W 
2. albo 3. niedzielę wrze-
śnia zapraszam do tego 
niezwykłego miejsca mło-
dzież ze szkół średnich, 
prosimy wspólnie o po-
trzebne łaski Panią Jawo-
rzyńską, oddajemy jej ca-
łą naszą parafię – opowia-
da proboszcz, ks. Zdzisław 
Dobrzański. Kapłan doda-
je również, że ojcowie do-
minikanie z Małego Ciche-
go pomagają w spowie-
dziach wiernych z Białego 
Dunajca. 

Co roku w Białym Du-
najcu, w ramach obcho-
dów Dnia Papieskiego, 
Gminny Ośrodek Kultury 
organizuje Festiwal Papie-
ski. – Bardzo bogaty pro-
gram, na który składa się 
wiele konkursów, rozpo-
czyna się zawsze w na-
szym kościele uroczystą 
Mszą św. – wyjaśnia ks. 
proboszcz. W tym roku w 
ramach festiwalu można 
było oglądać pokonkurso-
wą wystawę fotograficzną, 

na którą złożyły się najcie-
kawsze zdjęcia związane 
z pobytem Jana Pawła II 
pod Giewontem w czerw-
cu 1997 r. 

U boku Stefana 
Batorego
Na terenie parafii w 

Białym Dunajcu od 1956 r.  
swój dom zakonny mają 
Siostry Służki Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanej 
z Mariówki. – Siostry po-
magają nam w codzien-
nych obowiązkach. Jedna 
jest organistką, inna pro-
wadzi katechezę – mówi 
ks. Zdzisław Dobrzański. 
W przyszłym roku para-
fia w Białym Dunajcu, od-
łączona od Szaflar, będzie 
świętować 70-lecie erygo-
wania. Z kolei w historii 
wioski warto odnotować, 
że pierwszy sołtys, Jędrzej 
Pawlik, został żołnierzem 
piechoty wybranieckiej u 
króla Stefana Batorego. 
Za męstwo okazane w bi-
twie z Rosjanami o Psków 
i Wielkie Łuki w 1580 r. Ję-
drzejowi nadano szlache-
ctwo i urzędowo nakaza-
no nosić nazwisko Pawli-
kowski.  JAN GŁĄBIŃSKI

PANORAMA PARAFII 

           Oddani       Królowej Tatr  
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