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Ponad 400 osób 
uczestniczyło 
w ostatnią sobotę maja 
w pieszej pielgrzymce 
z sanktuarium 
w Łagiewnikach 
do sanktuarium 
w Kalwarii 
zebrzydowskiej.

ogodz. 8, po wspólnej modlitwie 
w bazylice Miłosierdzia Bożego 

w Łagiewnikach i błogosławieństwie 
na drogę od kustosza, pielgrzymi roz-
poczęli wędrówkę do sanktuarium 
pasyjno-maryjnego w Kalwarii ze-
brzydowskiej. W kilkusetosobowym 
tłumie można było zobaczyć wielu 
młodych w wieku szkolnym, szły też 
całe rodziny, a kilka z nich pielgrzy-
mowało nawet ze swoimi kilkunasto-
miesięcznymi pociechami. Na 33-kil-
kometrowej trasie zaplanowane były 
trzy postoje, dzięki czemu wszyscy 
o własnych siłach dotarli przed cu-

downy obraz Matki Bożej Kalwa-
ryjskiej. o godz. 19 w sanktuarium 
odprawiono Mszą św. na zakończenie 
wędrówki.

– Jestem przekonany o  tym, 
że ta pielgrzymka to wielkie dobro 
duchowe. Wystarczy powiedzieć, 
że idący z nami kapłan ze zgroma-
dzenia ojców kombonianów przez 

całą drogę spowiadał. Wiem, że każ-
dy z uczestników swój trud fizyczny 
ofiarował Bogu w jakieś intencji. Wie-
lu już zapowiedziało, że za rok znów 
pójdzie do Kalwarii – mówi ks. Piotr 
Waligóra, organizator pielgrzymki, 
wikariusz z parafii MB Królowej Pol-
ski na Nowym Ruczaju.

ks. io

„Papieskie” powołania

otrzymujecie moc Boga zdolną 
do naprawiania błędów wła-

snych i cudzych oraz do podejmowa-
nia dzieł większych niż wasze ludz-
kie siły. Bożego wsparcia będziecie 
doświadczać codziennie. To jeden 
z tajemniczych wymiarów kapłań-
skiego życia – mówił kard. Stanisław 
dziwisz do 23 nowo wyświęconych 
kapłanów, dodając, że Jezus chce 
w nich widzieć nie tylko najemników, 
ale dobrych pasterzy, którzy kochają 
swoje owce więcej niż siebie i są w sta-
nie oddać za nie życie. Tegoroczni 
neoprezbiterzy wstąpili do semina-
rium w 2005 r. Wielu z nich mówi, 
że decyzja pójścia za głosem powo-
łania rodziła się w dniach śmierci 
i pogrzebu Jana Pawła II. Można 
więc powiedzieć – parafrazując 
słowa ewangelii – że są duchowym 
plonem zrodzonym z ziarna, które 
obumarło. Więcej na s. VI–VII. •
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katedra na wawelu. Moment przyjęcia święceń poprzedza litania do Wszystkich świętych, 
podczas której diakoni leżą krzyżem
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Pątnikom nie przeszkadzał padający przez cały dzień ulewny deszcz. 
Najwięcej osób było z krakowskiej parafii Matki Bożej Królowej Polski 
na Nowym Ruczaju

czas obalić mit, 
że młodzież 

jest leniwa, a siedzenie 
na ławce przed blokiem 
to szczyt jej marzeń. 
Młodzi są ambitni 
i potrafią od siebie 
wymagać. Potrzebują 
tylko kogoś, kto będzie 
dla nich autorytetem. 
o tym, jak w skawińskim 
klubie Milenium 
osiąga się sukcesy 
i dlaczego szpada pomaga 
myśleć, piszemy na s. IV–V. 
W młodych zawsze 
wierzył też Jan Paweł II, 
a oni odpowiadali mu 
miłością. uroczystości 
wprowadzenia relikwii 
błogosławionego 
do powstającego centrum 
JPII „Nie lękajcie 
się!” towarzyszyć 
więc będzie wielkie 
święto miłosiernych 
wolontariuszy (s. III).

IV piesza pielgrzymka z Łagiewnik do Kalwarii

od Jezusa do Maryi
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kraków. 25 maja zmarł 
w  wieku 55 lat Marek 
Nawara, wybitny samo-
rządowiec, marszałek 
województwa małopol-
skiego w latach 1998–2002, 
2006–2010. Poligonem 
jego doświadczeń samo-
rządowych była podkra-
kowska gmina zielonki, 
której wójtował w latach 1990–1998. 
zostawszy w 1997 r. posłem z listy 
aWS, skupił  się na  tworzeniu 
nowego modelu samorządu. Gdy 
w 1998 r. powołano nowe, większe 
województwa z silną rolą władz 
samorządowych, nie  wahał  się 
opuścić Sejmu, by w praktyce, jako 
marszałek Małopolski, realizować 
to, do czego przyczynił się jako 
ustawodawca. opracowana za jego 

pierwszej kadencji strate-
gia województwa stała się 
podstawą dobrego zarzą-
dzania i  rozwoju Mało-
polski. Nawara stał  się 
wówczas autorytetem dla 
samorządowców z całej 
Polski. zarówno zwolen-
nicy, jak i  przeciwnicy 
podkreślali zgodnie jego 

wielką pracowitość. bg

adres redakcji: 30-960 Kraków 1, 
ul. Wiślna 12, skr. poczt. 543
telefon/faks (12) 421 49 83
redagują: ks. Ireneusz okarmus – 
dyrektor oddziału, 
Bogdan Gancarz, Monika Łącka

krakow@gosc.pl

Pomagamy razem
archidiecezja. Krakowska cari-
tas informuje, że zakończyła się 
zbiórka publiczna prowadzona 
na terenie gminy Kraków, która 
trwała od 1 maja 2010 r. do 30 kwiet-
nia 2011 r. W tym czasie zorgani-
zowano wiele kwest w supermar-
ketach pod hasłami: „Pomóżmy 
powodzianom”, „Podziel się wiel-
kanocną radością”, „Wypoczynek 
dla dzieci”, „dzieci idą do szkoły”, 
„dzieci czekają na  Mikołaja”, 
„Podziel się – nie tylko wigilijnym 

opłatkiem”, „akcja Kilo”, „Poma-
gajmy RazeM” (Skarbona Balice) 
oraz „Wstawaj – nie jesteś sama”. 
Łącznie udało się zebrać 165 tys. 
663 zł 83 gr. Koszty zorganizowa-
nia zbiórek wyniosły 5 tys. 739 zł 
16 gr. Pozostała kwota (159 tys. 924 
zł 67 gr) została wykorzystana 
na pomoc potrzebującym zgodnie 
z zaplanowanymi celami. caritas 
dziękuje ofiarodawcom i wolon-
tariuszom, którzy wzięli udział 
w zbiórkach. ah

zagrały jak nowe
Miętustwo. 26 maja kard.  Stani-
sław dziwisz poświęcił odremon-
towane organy w parafii. Kościół 
(także instrument) ucierpiał 
na skutek trzęsienia ziemi, jakie 
nawiedziło Podhale w  2004  r. 
Metropolita pozdrowił szczegól-

nie ks. Józefa ślazyka, wieloletnie-
go proboszcza w Miętustwie, który 
porusza się na wózku inwalidzkim. 
obecny proboszcz ks. Michał Kliś 
podziękował władzom gminy czar-
ny dunajec, parafianom i Polonii 
z uSa za wielką ofiarność. jg

organy towarzyszą nam w uwielbianiu Pana Boga, muszą 
brzmieć jak najpiękniej – zauważył kard. dziwisz
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złoty skalpel profesora
kraków. zespół prof.  Jerzego 
Sadowskiego, szefa Kliniki chi-
rurgii Serca, Naczyń i Transplan-
tologii cM uJ, zwyciężył w kon-
kursie na wybitnego innowatora 
w medycynie „złoty Skalpel 2011”. 
Nagrodę (dyplom i grant naukowy 
w wysokości 10 tys. zł) przyznano 
za wdrożenie nowych rozwiązań 
(opracowanych w klinice) w zakre-
sie wszczepiania protez biologicz-

nych zastawki aortalnej. – Nie dosta-
liśmy tej nagrody za jakiś specjalny 
wynalazek. dostaliśmy ją za 10 lat 
pracy nad udoskonalaniem zastawki 
– mówi skromnie prof. Sadowski. 
W leczeniu wad zastawki aortalnej 
kardiochirurdzy z  uJ, należący 
do światowej czołówki, wykorzy-
stują m.in. zastawki bezszwowe 
i bezstentowe. dzięki nim operacje 
są łatwiejsze i trwają krócej. mł

Tenor i Hildegarda
tyniec. Każdy, kto 29 maja 
wybrał się na koncert Jac-
ka Wójcickiego, na pewno 
nie żałował. Ten nieprze-
ciętny aktor, śpiewak, obda-
rzony pięknym tenorem 
artysta „Piwnicy pod Baranami” 
podbił serca słuchaczy, wykonując 
zarówno utwory dobrze znane, jak 
i te rzadziej prezentowane. dobrze 
spędzą czas również ci, którzy od 10 
do 12 czerwca wezmą udział w 5. 
dniach Benedyktyńskich. Na gości 

opactwa czekają: konferen-
cja o życiu św. Hildegardy, 
degustacje produktów 
klasztornych, konkursy, 
prelekcje o medytacji chrze-
ścijańskiej, wycieczka śla-

dami konfederatów barskich, 
gra plenerowa „obrona Tyńca” 
z pokazami strojów z XVIII wie-
ku oraz warsztaty plastyczne dla 
dzieci, koncert chóru Katedralnego 
„Puellae orantes” z Tarnowa i scho-
li benedyktyńskiej. mł

pod
patronatem
„Gościa”

Przyjaciel szkoły
kraków. „Gorącym orędowni-
kiem narodowej sprawy” nazwał 
niegdyś Jan Paweł II Ryszarda 
Kaczorowskiego, b. prezydenta 
RP na uchodźstwie, który zginął 
w katastrofie smoleńskiej. Te sło-
wa wyryto na tablicy pamiątko-
wej w zespole Szkół Społecznych 
nr  1 przy ul. Fortecznej, którą 
odsłoniła Karolina Kaczorow-
ska, wdowa po prezydencie. – Był 

przyjacielem naszej szkoły, którą 
odwiedził sześć razy, i wzorem 
postawy patriotycznej. „Nigdy 
nie pozwólcie, aby polska flaga 
w  sąsiedztwie innych wisiała 
choćby o pięć centymetrów niżej” 
– apelował do naszych uczniów – 
powiedział Jerzy Giza, dyrektor 
szkoły, autor księgi pamiątkowej 
„Ryszard Kaczorowski – Najpierw-
szy Szkoły obywatel”. bg

obok 
prezydenta 
Kaczorowskiego 
upamiętniono 
także oficera 
jego ochrony 
artura 
Francuza. 
W centrum 
stoją od lewej: 
Grażyna 
Francuz, 
Karolina 
Kaczorowska 
i dyr. Jerzy Giza
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dzień wyobraźni miłosierdzia w centrum JPII „Nie lękajcie się!”

święto na morzach
Prezentacje 
wolontariuszy, 
koncerty  
oraz wprowadzenie 
relikwii bł. Jana 
Pawła II do Kaplicy 
Relikwii Kościoła 
dolnego –  
11 czerwca warto być 
w Łagiewnikach.

Pragnienie kard.  Stanisława 
dziwisza, by pamięć o  na-

szym wielkim papieżu przetrwała 
na wieki, a jego myśl oraz duchowy 
testament inspirowały kolejne po-
kolenia i promieniowały na cały 
świat, były głównym motywem 
powołania w  2006  r. centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. 
Swoją tymczasową siedzibę zna-
lazło ono przy ul. Kanoniczej 18. 
11 października 2008 r. odbyło się 
liturgiczne rozpoczęcie budowy 
centrum na terenie Białych Mórz, 
tuż obok Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w  Łagiewnikach. 
W kompleksie o powierzchni 18 
tys. mkw. znajdą się m.in. Instytut 
dialogu Międzykulturowego, cen-
trum poświęcone wolontariatowi 
i rodzinie, multimedialne muzeum 
oraz dwukondygnacyjny kościół.

dla młodzieży i rodzin
W sobotę 11 czerwca, w ra-

mach Małopolskich dni Jana Paw-
ła II, odbędzie się tu Małopolskie 

święto Młodych Wolontariuszy, 
które nada szczególny wymiar 
wprowadzeniu relikwii ojca 
świętego.

– Szczególny, bo Jan Paweł II 
z nadzieją patrzył na młodzież. 
on budował na młodych, bo wie-
dział, że to właśnie oni doskonale 
rozumieją, czym jest wyobraźnia 
miłosierdzia, o którą tyle razy 
prosił, a słowa zamieniają w czyn, 
bezinteresownie opiekując się 
chorymi i niepełnosprawnymi, 
starszymi i  dziećmi. Trwa rok 
wolontariatu, dlatego postanowi-
liśmy połączyć uroczystość wpro-
wadzenia relikwii Jana Pawła II 
do kościoła, który w przyszłości 
będzie pod jego wezwaniem, 
z wielkim świętem tych, którzy 
realizują jego przesłanie – mówi 
ks. Jan Kabziński, prezes centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Tego dnia od godz. 10 młodzi 
wolontariusze Polskiego czerwo-
nego Krzyża, związku Harcerstwa 
Polskiego, związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, Towarzystwa 
Przyjaciół chorych – Hospicjum 
św. Łazarza, szkolnych kół caritas, 
a także uczestnicy małopolskiego 
projektu „Mieć wyobraźnię mi-
łosierdzia”, przygotowującego 
uczniów gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych do niesienia 
pomocy potrzebującym, w spe-
cjalnych namiotach zaprezentują 
to, czym zajmują się na co dzień, 
a swoje podwoje otworzy cen-
trum Wolontariatu. W budynku 
o powierzchni ok. 4,5 tys. mkw. 
raz w tygodniu będą się odbywać 
szkolenia dla wolontariuszy, a raz 
w miesiącu kilkudniowe semina-
ria dla nauczycieli i katechetów, 
którzy chcą przygotowywać mło-

dych ludzi do podjęcia wolontaria-
tu. Nie zabraknie też miejsca dla 
poradni psychologicznych i psy-
chiatrycznych, w których pomoc 
będą mogły znaleźć zarówno tzw. 
dobre rodziny, które zmagają się 
z jakimś problemem, jak i te zagro-
żone różnego rodzaju kryzysami. 
W planach jest też prowadzenie 
tu kursów przedmałżeńskich.

Kropla krwi w ołtarzu
Po prezentacjach wolontariu-

szy, w samo południe, polowej 
Mszy św. przewodniczyć będzie 
kard.  Stanisław dziwisz, który 
następnie wniesie relikwie bł. 
Jana Pawła II do Kaplicy Relikwii 
Kościoła dolnego. Na godz. 14 
zaplanowano koncerty – zagrają 
Stróże Poranka i deus Meus wraz 
z New life’m.

– Relikwie Jana Pawła II zo-
staną wmurowane w podstawę 
ołtarza, przy którym sprawowana 
będzie liturgia eucharystyczna. 
Już 12 czerwca odbędą się tu pierw-
sze Msze św., a kościół będzie udo-
stępniony dla wiernych. zrobimy 
wszystko, by do tego czasu nie-
zbędne prace zostały ukończone 
– zapewnia ks. Kabziński. – od-
danie kościoła górnego (w stanie 
surowym) planujemy na paździer-
nik, tak by przed zimą został zada-
szony. Stopniowo – w miarę możli-
wości – będą powstawały kolejne 
budynki: wieże, multimedialne 
muzeum Jana Pawła II, duża sala 
konferencyjna, centrum rekolek-
cyjne i rehabilitacyjne oraz dom 
pielgrzyma. mł

Kraków przyjmie parę tysięcy gości z kilku kontynentów

Iskra dla świata
– Kult Bożego Miłosierdzia nie po-
trzebuje specjalnej reklamy. 
orędzie przekazane s. Faustynie 
na  cały świat poniósł bł. Jan 
Paweł II – mówi kard.  Stanisław 
dziwisz, zapraszając do  uczest-
nictwa w II światowym Kongresie 
Bożego Miłosierdzia.

W spotkaniu, które odbę-
dzie  się w  Krakowie od   

1 do 5 października pod hasłem 
„Miłosierdzie źródłem nadziei”, 
weźmie udział co najmniej kilka 
tysięcy osób – kapłanów, osób 
konsekrowanych i  świeckich 
z europy, ameryki Południowej 
i środkowej, afryki, azji, chin, 
Filipin, Indii oraz australii. obec-
ni będą m.in. abp lyonu kard. Phi-
lippe Barbarin, przewodniczący 
Rady Konferencji episkopatów 

europy kard. Peter erdo, arcy-
biskup Wiednia kard. christoph 
Schoenborn i arcybiskup Wilna 
kard. audrys J. Backis.

W programie, oprócz modlitw 
(m.in. anioł Pański w łączności 
z papieżem Benedyktem XVI), 
spotkań i konferencji w łagiew-
nickim sanktuarium, zaplanowa-
no także ekumeniczną modlitwę 
na wadowickim rynku oraz marsz 

milczenia z modlitwą o pokój i mi-
łosierdzie dla świata na terenie 
byłego obozu koncentracyjnego 
auschwitz-Birkenau. 

Każdy, kto chce uczestniczyć 
w  kongresie, powinien zare-
jestrować się na stronie www.
wacom2011.pl. o  sympozjum 
będziemy szeroko informować 
na łamach GN.

mł

W Kaplicy Relikwii Kościoła dolnego trwają ostatnie prace 
wykończeniowe. – Niedługo w kościele będą się odbywać 
nabożeństwa – mówi ks. Jan Kabziński
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K lub działa przy parafii 
śś. apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza. Powstał 
11 lat temu z inicjatywy 

ks. Grzegorza odrzywołka, ówcze-
snego wikariusza, który obecnie 
pracuje na ukrainie. został zareje-
strowany w starostwie i otrzymał 
osobowość prawną.

od razu zaczęła działać sekcja 
siatkówki dla dziewcząt i chłopców 
oraz piłki nożnej dla chłopców. 
Każdy, kto w młodości choć przez 
pewien czas uprawiał sport, wie, 
jak ważna jest możliwość rywa-
lizacji z rówieśnikami. Współza-
wodnictwo motywuje do syste-
matycznej pracy na treningach 
i nadaje sens wysiłkowi. dlatego 
od samego początku istnienia 
klubu młodzi zawodnicy starto-
wali w turniejach organizowa-
nych przez Małopolski związek 
Parafialnych Klubów Sportowych. 

Problemem był tylko brak własne-
go boiska. ale okazało się, że jeśli 
znajdą  się odpowiedni ludzie, 
wszystko jest możliwe.

dobry duch klubu
działacze skawińskiego klubu 

wspominają z wielkim szacunkiem 
zmarłego w 2005 roku ks. probosz-
cza leona Barana. – on ma wielkie 
zasługi w tym, że dziś klub ma swój 
stadion. dzięki niemu parafia uży-
czyła sportowcom w formie dzier-
żawy prawie 2 ha plebańskich łąk, 
które leżały odłogiem. Wspierał 
również finansowo budowę płyty 
boiska. a wymagało to wielkiego 
nakładu pracy i kosztów. Trzeba 
było zrobić drenaż terenu i od-
powiednie podłoże. Wystarczy 
powiedzieć, że przywieźliśmy 30 
samochodów ciężarowych piasku. 
Na jesieni 2003 r. płyta boiska pił-
karskiego była już gotowa – wspo-
mina zbigniew Morawski, prezes 
klubu.

Ten czterdziestokilkuletni 
biznesmen ze Skawiny jest dziś 
dobrym duchem całego przed-
sięwzięcia o nazwie Parafialny 

Klub Sportowy. dzia-
łacze i  trenerzy mó-
wią zgodnie, że gdyby 
nie on, nie byłoby tego, 
co  jest  dziś. W  marcu 
2004 r., z inicjatywy zbi-
gniewa Morawskiego, 
ówczesnego wicepreze-
sa, rozpoczęła się budo-
wa budynku zaplecza 
sportowego na stadionie. 
Inwestycja jest efektem działania 
wielu ludzi dobrej woli. Po trzech 
latach budynek został oficjalnie 
odebrany przez stosowne urzędy.

Prezes od Bożego 
miłosierdzia

W klubie najważniejsi są za-
wodnicy – to  wynika z  idei 
działania parafialnych klubów 
sportowych, które nastawione 
są nie tyle na wyczyn, co na wy-
chowanie młodego człowieka. 
W  skawińskim Milenium naj-
większa jest  sekcja piłkarska, 
w której w różnych kategoriach 
wiekowych trenuje dwa razy 
w tygodniu ponad 100 zawodni-
ków. Treningi odbywają się na 

własnym boisku i gościn-
nie na „orliku” w centrum 
Skawiny. Startują oni re-
gularnie w rozgrywkach 
ligowych, organizowa-
nych przez Małopolski 
związek Piłki Nożnej. 
Jest drużyna trampkarzy 
najmłodszych (roczniki 
2000–2002), trampkarzy 
młodszych (1998, 1999) 

i trampkarzy starszych (1996, 1997) 
oraz drużyna juniorów młodszych 
(1994, 1995). ci ostatni startują w II 
lidze rozgrywek MzPN.

ludzie, od których wiele zleży 
w kwestii wychowania, to trene-
rzy. – Sukces sportowy jest ważny 
w naszym klubie, bo wtedy można 
do zawodników łatwiej dotrzeć 
i zachęcić ich do dalszej pracy, 
ale ważniejszy jest aspekt wycho-
wawczy. dlatego tak bardzo zależy 
mi na tym, aby trenerzy mieli cha-
ryzmę – mówi prezes Morawski. 
I rzeczywiście tak jest.

od 4 lat trenerem juniorów 
młodszych jest Łukasz dziudziek, 
zawodnik Wiślanina Jaśkowice, 
grającego w lidze okręgowej. Ma 

MileniuM. Ten 
parafialny klub 
sportowy  
w Skawinie  
ma własny 
stadion piłkarski. 
I chociaż na jego 
trybunach może 
zasiąść 800 razy 
mniej kibiców  
niż na słynnym 
camp Nou 
Fc Barcelony, 
dla młodych 
piłkarzy jest 
najwspanialszy 
na świecie.

niesamowitą łatwość nawiązy-
wania kontaktu z młodzieżą. Nic 
dziwnego, że cieszy się wielkim 
autorytetem i posłuchem u swoich 
zawodników. a młodzi piłkarze 
mówią o nim w samych superla-
tywach. Maciej Wcisło od roku 
trenuje trampkarzy starszych 
(roczniki 1996 i 1997) i również gra 
w drużynie Wiślanina Jaśkowice.

– Gra w piłkę nożną ma wycho-
wywać, a sport ma ich odciągnąć 
od złych rzeczy. Trener musi być 
autorytetem także w sensie prak-
tycznym. Trzeba nie tylko mówić, 
ale pokazać. Jeżeli człowiek wie, 
o czym mówi, jest wiarygodny. 
oprócz tego wiem, że zawodni-
kom jest potrzebny ktoś, kto ich 
wysłucha – mówi z przekonaniem.

obserwując jego zaangażo-
wanie podczas treningu i zapał 
młodych piłkarzy, można być pew-
nym, że sukces sportowy i pedago-
giczny stanie się jego udziałem.

– chodzi mi o to, aby trener był 
autorytetem – podkreśla prezes 
Morawski. on sam z pewnością 
też nim jest – tak pod względem 
sportowym, jak i moralnym. Jesz-
cze do niedawna był czynnym za-
wodnikiem, więc z młodymi pił-
karzami łatwo znajduje wspólny 
język. Jest także człowiekiem, dla 
którego sprawy życia zgodnego 
z wiarą są najważniejsze.

– Prezes świadczy o swojej 
wierze całym swoim życiem. 
I nie ma w tym cienia przesady. 
a dobro, które czyni w parafii, 
wypływa z  jego serca i  wiel-
kiego nabożeństwa do Jezusa 
miłosiernego – mówi z przeko-
naniem andrzej Bober, skarbnik 
zarządu klubu, znający zbigniewa 
już od wielu lat.

Granty i fundrising
co roku klub stara się w gmi-

nie o granty na swoją działalność. 
W tym roku otrzymał 40 tys. zł. 
To niezbyt wiele, ale prezes się 
tym nie przejmuje. I  jeśli poja-
wi się ktoś z charyzmą, kto chce 
poprowadzić jakąś sekcję, daje 
mu zielone światło. W ten sposób 
powstała ostatnio sekcja tańca no-
woczesnego, do której zgłosiło się 
aż 30 dziewcząt.

W niedalekiej przyszłości ma 
powstać w pobliżu stadionu klubu 
Milenium osiedle bloków socjal-
nych. działacze klubu już o tym 
myślą, jak rozszerzyć swoją ofer-
tę dla dzieci i młodzieży, które 
tu zamieszkają. W budynku klu-
bowym planują otworzyć świe-
tlicę środowiskową. aby ruszyła, 
trzeba ją najpierw wyposażyć, 
a później zdobyć z różnych źró-
deł pieniądze na opłacenie kadry 
pedagogów i nauczycieli.

andrzej Bober robi właśnie 
kurs fundraisera. Po jego skończe-
niu będzie w profesjonalny sposób 
zajmował się pozyskiwaniem fun-
duszy dla klubu, między innymi 
na świetlicę środowiskową.

Szermierska elita
W skawińskim klubie para-

fialnym jest także elitarna sekcja 
szpadzistów, prowadzona przez 
charyzmatycznego Szczepana 
Kuźmińskiego, absolwenta aWF 
w Krakowie, byłego reprezentanta 
Polski, wicemistrza kraju junio-
rów w szpadzie w 1979 r. obecnie 
trenują u niego jedna dziewczyna 
i pięciu chłopców. zajęcia odbywa-
ją się dwa razy w tygodniu (po pół-
torej godziny) w sali gimnastycz-
nej parafialnej katolickiej szkoły.

– Nie pobieramy za to żadnych 
opłat. Nie wyobrażam sobie, aby 
było inaczej. Szkoła jest parafial-
na, więc udostępniamy nieodpłat-
nie salę gimnastyczną dla dzieci 
i młodzieży trenującej w parafial-
nym klubie szermierkę, siatków-
kę, taniec nowoczesny. Wszystko 
dla dobra dzieci i młodzieży – 
wyjaśnia Piotr ćwik, dyrektor 
zespołu Szkół Katolickich im. Jana 
Pawła II w Skawinie.

Piotr ćwik junior, uczeń li-
ceum, trenuje szermierkę już 3 
lata. Mówi, że bardzo lubi ten 
sport. Jego wzorem jest Radosław 
zawrotniak, srebrny medalista 
z ostatnich igrzysk olimpijskich. 
Jacek Vasina z klasy szóstej tre-
nuje półtora roku. Mówi, że szer-
mierka nauczyła go koncentracji 
i o wiele lepiej mu się myśli. dzię-
ki temu łatwiej może się skupić 

na nauce w szkole. Sebastian Ga-
dacz z klasy szóstej też lubi trenin-
gi prowadzone przez Szczepana 
Kuźmińskiego.

– Szermierka to sport elitarny, 
wprowadza w inne środowisko 
– podkreśla trener, który działa 
w Skawinie od 2 lat, a w naszym 
województwie założył i prowa-
dzi 6 podobnych sekcji, w tym 
jedną w  Więcławicach. odby-
wają się tam zajęcia z dziećmi 
i  młodzieżą w  klubie parafial-
nym Jakub. Wszystkim młodym 
adeptom szermierki powtarza 
ciągle, że to nie od trenera zależy, 
co w sporcie osiągną, ale od nich 
samych.

lista złotych serc
Klub Milenium nie istniałby 

bez pomocy dobrodziejów. a lista 
ich jest długa. Jednym z nich był 
andrzej Krzysztofik, zmarły parę 
miesięcy temu znany w Skawinie 
lekarz. – od samego początku słu-
żył nam pomocą. W swoim gabi-
necie robił zawodnikom za dar-
mo konieczne badania lekarskie 
i firmował je swoim nazwiskiem 
– opowiada prezes Morawski.

dodaje, że także stadion by 
nie powstał, gdyby nie osoby i fir-
my, na które zawsze można liczyć, 
jeśli jest jakaś potrzeba. Jednym 
tchem wymienia Mirosława Fra-
nasia, który wykonał za darmo 
projekt budynku klubowego, 
Stanisława Wasyla, który zrobił 
wszelkie prace geodezyjne; a tak-
że andrzeja Maja i andrzeja Wylę 
z firmy andros I, firmę Frezwid 
oraz Wiesława Blaka i zbigniewa 
Chmurę ze Skawmedu. •

tekst
ks. ireneusz okarMus

ireneusz.okarmus@gosc.pl

Szpada pomaga m yśleć

Młodzi piłkarze 
pod okiem 
Łukasza 
dziudzieka 
uczą się,  
by piłka 
zawsze była im 
posłuszna. Na 
zdjęciu trening 
na „orliku”

drużyna dziewcząt z gimnazjum odnosi sukcesy (dwa razy 
III miejsce) w turniejach organizowanych przez Małopolski 
związek Parafialnych Klubów Sportowych. Na zdjęciu z prezesem 
zbigniewem Morawskim

Szczepan Kuźmiński z charyzmatycznym zapałem wprowadza 
młodych szpadzistów w tajniki tego sportu. od lewej: Sebastian 
Gadacz, Jacek Vasina i Piotr ćwik
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Posłani, by siać
neoprezbiterzy 
2011. 28 maja  
w katedrze  
na Wawelu kard. 
Stanisław dziwisz 
udzielił święceń 
kapłańskich 
23 diakonom. 
Tak licznego 
rocznika nowych 
kapłanów nie 
było od 1997 r. 

Ks. Tomasz Bochnak
Parafia Przenajświętszej Trójcy 

w Jordanowie.
„Po tym wszyscy poznają, 

żeście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali” 
J 13,35

•

Ks. Łukasz czarnik
Parafia Najświętszej

Maryi Panny Królowej Polski 
w chełmku.

„W Tobie, Panie, zaufałem,  
nie zawstydzę się na wieki”  

Te deum

•

Ks. artur Gielata
Parafia Narodzenia św. Jana 
chrzciciela w lanckoronie.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale życie wieczne miał. 
albowiem Bóg nie posłał swego 

Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został 

zbawiony” J 3,16-17

Ks. Grzegorz Kilanowicz
Parafia św. Katarzyny 

w Nowym Targu.
„złożyłem w Panu 

całą nadzieję; 
on pochylił się nade mną 

i wysłuchał mojego wołania” 
Ps 40,2

•

Ks. lech Wołowski
Parafia Matki Bożej anielskiej 

w Warszawie.
„Pan jest dobry 
dla wszystkich

i Jego miłosierdzie ogarnia 
wszystkie Jego dzieła” 

Ps 145,9

•

Ks. Mateusz Szymczyk
Parafia zesłania ducha 

świętego 
w Krakowie-Ruczaju.

„Gdy duch święty 
zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami” 

dz 1,8

•

Ks. Piotr Maroszek
Parafia św. Grzegorza 

Wielkiego 
w Ruszczy.

„uwiodłeś mnie, Panie, 
a ja pozwoliłem się uwieść, 

ujarzmiłeś mnie 
i przemogłeś” 

Jr 20,7

 

•

Ks. Mieszko ćwiertnia
Parafia św. Jana chrzciciela  

w Krakowie-Prądniku czerwonym.
„Wznoszę oczy swe ku górom: 
skądże nadejdzie mi pomoc? 

Pomoc moja od Pana, co stworzył 
niebo i ziemię”. „Bo góry mogą 
ustąpić i pagórki się zachwiać,  

ale miłość moja nigdy nie odstąpi 
od ciebie” Ps 121,1-2; Iz 54,10

•

Ks. Michał Kania
Parafia św. Klemensa 

w Wieliczce.
„czego pragnęło serce moje, 
dałeś mi, Panie, i prośbie ust 

moich nie odmówiłeś” 
Ps 20,3

•

Ks. Michał Wicher
Parafia św. s. Faustyny 

Kowalskiej 
w Naprawie.

„Pan moim światłem 
i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym 
czuć trwogę?” 

Ps 27,1

•

Ks. Paweł Sułko
Parafia św. Wojciecha 

w Modlnicy.
„W Tobie, Panie, zaufałem, 
nie zawstydzę się na wieki” 

Te deum

•

Ks. dawid Król
Parafia Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 
w Nowym Targu.

„Któż może nas odłączyć 
od miłości chrystusowej?”

 Rz 8,35

•

Ks. Mirosław cupek
Parafia św. aleksego  

w Ponikwi.
„Niech ciebie, Panie, 

wysławiają ludy, 
niech wszystkie narody 

oddają ci chwałę” 
Ps 67,4

•

Ks. Tomasz Jarząbek
Parafia Niepokalanego  
Poczęcia Najświętszej  

Maryi Panny 
w Spytkowicach k. chabówki.

„Wszystko mogę w tym, 
który mnie umacnia” 

Flp 4,13

•

Ks. Konrad Kozioł
Parafia św. Mikołaja 

w liszkach.
„Wszystko mogę w tym, 

który mnie umacnia” 
Flp 4,13

•

Ks. Wojciech Wylęgała
Parafia św. Klemensa 

w Trzemeśni.
„Ty jesteś Panem moim, 
nie ma dla mnie dobra 

poza Tobą”
Ps 16,2

•

Ks. Piotr ślimak-
-Podwyszyński

Parafia świętej Rodziny 
w chrzanowie.

„Wystarczy ci mojej łaski.
Moc bowiem w słabości się 

doskonali” 
2 Kor 12,9

•

Ks. Piotr Sałaciak
Parafia św. Klemensa 

w zawoi.
„Idźcie więc

 i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu 
w imię ojca, i Syna,  
i ducha świętego” 

Mt 28,19

•

Ks. damian drzyżdżyk
Parafia śś. Wojciecha 
i Jerzego w zatorze.

„aż do śmierci stawaj 
do zapasów o Prawdę, 

a Pan Bóg będzie walczył 
o ciebie” 
Syr 4,28

•

Ks. Rafał Kasperek
Parafia św. andrzeja 

w Szaflarach.
„Pan Bóg niósł cię całą drogę, 

którą szliście, 
jak ojciec nosi syna swego” 

Pwt 1,31b

•

Ks. Michał Wilkosz
Parafia św. Marcina 

w Wiśniowej.
„oby mi Bóg dał słowo 
odpowiednie do myśli 
i myślenie godne tego, 

co mi dano” 
Mdr 7,15

•

Ks. Michał Stryszawski
Parafia św. Stanisława BM 
w świątnikach Górnych.

„Różne są dary łaski, lecz ten 
sam duch; różne są też rodzaje 

posługiwania, ale jeden Pan; 
różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca 

wszystkiego we wszystkich” 
1 Kor 12,4-6

•

Ks. Marcin Maciążka
Parafia Przenajświętszej  

Trójcy 
w Jordanowie.

„Powierz Panu swą drogę 
i zaufaj Mu, a on sam 

będzie działał” 
Ps 37,5

•
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Plac zabaw dla dzieci 
i nowa świetlica, 
siłownia, nowoczesna 
aula, parking,  
a nawet stawy 
z rybami – to tylko 
niektóre inicjatywy 
tej prężnej wspólnoty.

W Wysokiej działa Stowa-
rzyszenie „Pro ecclesia”, 

które dba rozwój lokalnej spo-
łeczności. zadanie jest realizo-
wane na szóstkę z plusem. dzię-
ki dotacjom unijnym i pomocy 
gminy Wadowice, obok świątyni 
udało się stworzyć mały ryne-
czek z miejscami do parkowania. 
Jest też nowy budynek, w którym 
mieści się świetlica środowisko-
wa dla dzieci i młodzieży. W jego 
podziemiach niebawem zostanie 
otwarta siłownia. – Tam będzie 
jeszcze kort tenisowy i jeziorko 
z miejscem do rekreacji – pokazu-
je ks. proboszcz andrzej Klimara. 
Planowany jest także park z Grotą 
zmartwychwstania.

członkowie stowarzyszenia – 
we współpracy z Wojewódzkim 
urzędem Pracy w  Krakowie – 
w ramach akcji „Wysoka – wieś 
wysokich możliwości” prowadzą 
wiele kursów, m.in. języka an-
gielskiego, informatyki. Bezpłat-
ne zajęcia odbywają się w parafii, 
miejscowej szkole i remizie. Stowa-
rzyszenie ma pod opieką również 
Parafialny Klub Sportowy.

Wspólnota może się pochwalić 
bardzo liczną służbą liturgiczną, 
do której należy ponad 60 mini-
strantów i  lektorów. Msze św. 
swoim śpiewem uświetniają zaś 
dwie schole. dzieci i młodzież 
współtworzą także Szkolne Koło 
caritas, działające przy miejsco-
wym zespole Szkół im. Tadeusza 
Kościuszki.

Ksiądz proboszcz, jeszcze jako 
wikary w wadowickich parafiach, 
był inicjatorem działania gazety 
regionalnej. aktualnie „Głos Pod-
beskidzia” jest poważnym, zazwy-
czaj 50-stronicowym miesięczni-
kiem w powiecie wadowickim. 
W każdym numerze jest lokalny 

dodatek „Głos Wysokiej”. Niedaw-
no ukazało się jubileuszowe, 200. 
wydanie czasopisma.

– Na łamach „Głosu” prezentu-
jemy m.in. wielu sławnych wado-
wiczan, począwszy – oczywiście 
– od Karola Wojtyły. zespół redak-
cyjny złożony z dorosłych osób – 
w większości nauczycieli – stawia 
przede wszystkim na rzetelność, 
obiektywność – mówi ks. andrzej.

W 2008 r. ruszyła rozbudo-
wa kościoła. część zewnętrzna 
jest niemal na ukończeniu. Trwają 

intensywne prace wewnątrz świą-
tyni. W podziemiach przygoto-
wywana jest aula, która posłuży 
za kaplicę na czas robót. – Przed 
nami bardzo poważne zadanie, 
czyli wykończenie wnętrza nowej 
i remont starej części świątyni – 
wyjaśnia proboszcz. – Ta rozbu-
dowa jest konieczna, ale musimy 
pamiętać, aby w naszych sercach 
odbijał się jej piękny efekt. Bo tak 
naprawdę chodzi o budowanie Ko-
ścioła duchowego.

Jan Głąbiński

panoraMa parafii pw. Marii Magdaleny w Wysokiej k. Wadowic

Wieś wysokich możliwości

Najmłodsi parafianie z prezesem Stowarzyszenia „Pro ecclesia” 
Małgorzatą Stanek pozdrawiają czytelników GN. W tym nowym 
budynku mieści się świetlica dla dzieci i młodzieży

Jarosław Góra i Józef Pawlik czyszczą mury najstarszej części 
świątyni. Będą one zdobić nowoczesną aulę

zapraszamy na Msze św. 

w niedziele i święta: 
7.30, 9.30, 11.30.

w dni powszednie:  
7.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 
18.00 (pozostałe dni tygodnia); 
17.00 (zimą)

zdaniem 
proboszcza

– Współtworzymy 
dekanat 
Wadowice- 
-Północ, który 
administracyjnie 
należy do gminy 

Wadowice. Wszelkie 
działania duszpasterskie 
omawiam z 20-osobową 
radą parafialną. 
Mamy systematyczne 
spotkania, przynajmniej 
raz w miesiącu. 
zastanawiamy się  
nad kierunkiem rozwoju 
wspólnoty parafialnej, 
składającej się z ponad 
1900 wiernych. Wspólnie 
planujemy rozbudowę 
świątyni. Jednym 
z osiągnięć rady jest też 
reaktywacja miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
część działających w nim 
pań zaprezentuje swoje 
możliwości kulinarne 
podczas festynu 
parafialnego z okazji święta 
Rodziny. odbędzie się 
on 5 czerwca – serdecznie 
zapraszamy! Nie braknie, 
rzecz jasna, występów 
innych grup. Przed nami 
też kończenie wielu prac, 
np. budowa 50 miejsc 
parkingowych z unijnych 
pieniędzy. Planujemy także 
posadzenie roślin wokół 
świątyni. za nami prace 
związane z utwardzeniem 
terenu i wyłożeniem 
granitowej kostki brukowej 
przy kościele. świątynia 
zyskała także nowoczesne 
oświetlenie. Podkreślę 
na koniec, że praca w takiej 
wspólnocie to wielka 
radość.

Ks. andrzej Klimara

święcenia kapłańskie przyjął 
w 1986 r. Proboszczem 
w Wysokiej k. Wadowic 
jest od 2006 r. Wcześniej 
pracował w dwóch 
wadowickich parafiach.

zd
Ję

cI
a

 J
a

N
 G

Łą
BI

ń
SK

I


