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WInternecie zamieszczo-
no zdj´cie 2-letniego

ch∏opca; szpital w Phuket,
gdzie przebywa, poszukuje je-
go rodziców. Âwiadczy to
o niewyobra˝alnych rozmia-
rach tragedii w Azji. Jej skutki
b´dà boleç bardzo d∏ugo, dla-
tego liczy si´ ka˝da forma po-
mocy. Zniszczone domy uda
si´ odbudowaç. Nadziej´ przy-
wróci ÊwiadomoÊç, ˝e cz∏o-
wiek w nieszcz´Êciu nie zosta-
je sam, ˝e ma obok siebie dru-
giego cz∏owieka. ■
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Czwartego stycznia 2005 roku oko∏o
dziewi´çdziesi´cioosobowa delegacja

„Cracovii” zosta∏a przyj´ta na prywatnej au-
diencji przez papie˝a Jana Paw∏a II. Prezes
MKS „Cracovia” prof. Janusz Filipiak zabra∏
g∏os w imieniu delegacji oraz przekaza∏ Oj-
cu Âwi´temu szopk´ krakowskà. Trener pi∏-
karzy Wojciech Stawowy przedstawi∏ Ojcu
Âwi´temu zawodników, którzy podchodzili
do niego pojedynczo. Od pierwszego
z nich, kapitana dru˝yny Piotra Bani, Jan Pa-
we∏ II otrzyma∏ koszulk´ z numerem jeden
i napisem „Karol Wojty∏a”. Wraz z pi∏karza-
mi w spotkaniu uczestniczyli radni Krako-
wa i przedstawiciele firmy ComArch, spon-

sora klubu. Spotkanie
zakoƒczy∏o si´ pamiàt-
kowym zdj´ciem z dru-
˝ynà pi∏karskà, dzia∏a-
czami i trenerami. 

KS. I.O.

„CRACOVIA” U PAPIE˚A
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Te chwile zostanà
nam na zawsze
w pami´ci, mówià
pi∏karze i dzia∏acze
„Cracovii”

ZA TYDZIE¡

■ Z CYKLU „PANORAMA PARAFII” pre-
zentujemy parafi´ pw. Êw. Barbary
w Trzebini Wodnej Krystynowie.
Jako pierwsza w Europie Ârodko-
wej rozpocz´∏a duchowà odnow´
na takà!!!..... skal´.
■ W STYCZNIU MINIE 15 LAT od odro-
dzenia krakowskiej Caritas. Wi´-
cej na ten temat w tekÊcie
Agnieszki Homan.

W Katedrze Wawelskiej

Wymagajàce Êwiadectwo
W uroczystoÊç Objawienia Paƒskiego,
ka˝dego roku, krakowianie
przybywajà do Katedry Wawelskiej,
bo po Mszy Êw. sprawowanej przez
Ksi´dza Kardyna∏a odbywa si´
sk∏adanie ˝yczeƒ noworocznych.

Zwyczaju tego ks. kard. Franci-
szek Macharski „przestrzega” od
chwili swojej nominacji na bisku-
pa, metropolit´ krakowskiego,
a krakowianie korzystajà z okazji,
˝e mogà bezpoÊrednio okazaç
wdzi´cznoÊç i przywiàzanie do
swego Arcypasterza. Tak by∏o rów-
nie˝ podczas tegorocznej uroczy-
stoÊci, upami´tniajàcej równocze-
Ênie 26. rocznic´ pos∏ugi paster-
skiej Ksi´dza Kardyna∏a na stolicy
Êw. Stanis∏awa w Krakowie. Za-
wsze przy tej okazji nie sposób
oprzeç si´ refleksji nad przedziw-
nym splotem tamtych wydarzeƒ
i ich wcià˝ na nowo odczytywanà,
wymowà. Prawie natychmiast po
wyborze na papie˝a Jan Pawe∏ II
ju˝ 30 grudnia 1978 roku powo∏u-
je jako swego nast´pc´ rektora
krakowskiego seminarium, ks. dra

Franciszka Macharskie-
go, a 6 stycznia 1979 ro-
ku udziela mu Êwi´ceƒ
biskupich i posy∏a – jak
wspominali Biskupi krakowscy
z okazji 25-lecia jubileuszu Ksi´-
dza Kardyna∏a – „na osieroconà
stolic´ biskupià w Krakowie”, sta-
wiajàc go tym samym w szeregu
swoich wielkich poprzedników.
Potwierdzi∏y to nast´pne lata,
okreÊlone przez Ojca Âwi´tego
z okazji jubileuszu jako pe∏ne sy-
tuacji „do dawania wymagajàcego

Êwiadectwa o Chrystusie
i Jego Ewangelii”. I jako
˝yczenie Ojciec Âwi´ty
dalej pisa∏: „Niech owo-

cuje ono na d∏ugie lata w sercach
ludzi powierzonych Twojej paster-
skiej pieczy”. 

˚yczenie to powtarzamy za Oj-
cem Âwi´tym w 26. roku paster-
skiej pos∏ugi Ksi´dza Kardyna∏a,
rozpoczynajàcym nowe, kolejne
çwierçwiecze, wymagajàce rów-
nie˝ nowych Êwiadectw o Chrystu-
sie i Jego Ewangelii. AO

Bracia Kurkowi
zawsze mile 
widziani
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Bo˝e Narodzenie
w obrazach

NA SZKLE MALOWANE: W Ga-
lerii Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” w Krakowie po-
kazano „Bo˝e Narodzenie w obra-
zach, na szkle malowane”. Prezen-
towane na wystawie prace, m. in.
artystów z Zakopanego, Nowego
Sàcza i Krynicy Zdroju, mo˝na tak-
˝e kupiç. Wystawa czynna od po-
niedzia∏ku do piàtku, w godz.
9.00–15.00, w Galerii przy ul. Gar-
barskiej 9, II pi´tro. 

FUNDACJA IM. BRATA AL-
BERTA OG¸OSI¸A LAURE-
ATÓW MEDALU ÂW. BRATA
ALBERTA ZA ROK 2004. Zo-
stali nim uhonorowani: Roman
Kluska, Marcin Przeciszew-
ski, ks. Jerzy Bry∏a
i Otylia J´drzejczak
Wyró˝nienie przy-
znawane jest za
dzia∏alnoÊç chary-
tatywnà na rzecz
niepe∏nospraw-
nych. Prezentacja
tegorocznych lau-
reatów odby∏a si´
tradycyjnie 6 stycznia
podczas konferencji

prasowej w Krakowie. Wr´cze-
nie medali przez kard. Machar-
skiego odb´dzie si´ 7 marca
w Teatrze im. S∏owackiego

w Krakowie, podczas V Festi-
walu TwórczoÊci Osób

Niepe∏nosprawnych
„Albertiana”, orga-

nizowanego przez
Ann´ Dymnà.

PROGRAM NABO˚E¡STW:
uroczyste rozpocz´cie Tygodnia
modlitw o jednoÊç chrzeÊcijan,
który b´dzie trwa∏ od 16 do 23
stycznia, odb´dzie si´ w nie-
dziel´ 16 stycznia o godz. 10.00
w cerkwi prawos∏awnej przy ul.
Szpitalnej 24, z udzia∏em przed-
stawicieli innych KoÊcio∏ów.
W pozosta∏e dni: 17.01 w ko-
Êciele Êw. Jadwigi Królowej, ul.
¸okietka 60, godz. 17.00,
z udzia∏em przedstawicieli
chrzeÊcijan baptystów; w ko-
Êciele Êw. Judy Tadeusza w Czy-
˝ynach, ul. W´˝yka 6, godz.
17.00, z udzia∏em przedstawi-
cieli KoÊcio∏a ewangelicko-aug-
sburskiego; w koÊciele Êw. Flo-
riana, ul. Warszawska 1 c, godz.
18.00 z udzia∏em przedstawicie-
li KoÊcio∏a ewangelicko-meto-
dystycznego; w koÊciele Êw.
Szczepana, ul. Sienkiewicza 19,
godz. 18.00, z udzia∏em przed-
stawicieli KoÊcio∏a polskokato-
lickiego. 18.01, godz. 17.00: ka-
plica KoÊcio∏a ewangelicko-me-
todystycznego, ul. D∏uga 3;
19.01, godz, 17.00 w koÊciele

ewangelicko-augsburskim, ul.
Grodzka 58; 20.01, godz. 17.00
w kaplicy KoÊcio∏a chrzeÊcijan
baptystów, ul. Wyspiaƒskiego 4;
21.01, godz. 17.00 w koÊciele
polskokatolickim, ul. Miechowi-
ty 19; 22.01, KoÊció∏ starokato-
licki mariawitów (goÊcinnie
w kaplicy Domu Pisarzy Ksi´˝y
Jezuitów), ul. Kopernika 26. 
Uroczyste zakoƒczenie tygodnia
w niedziel´ 23 stycznia o godz.
17.00 – Ekumeniczne nabo˝eƒ-
stwo S∏owa Bo˝ego, Msza Êw.
pod przew. kard. Franciszka Ma-
charskiego w bazylice ojców do-
minikanów, ul. Stolarska 12. Po
zakoƒczeniu Grupa Ekumenicz-
na „Unitas” zaprasza wszystkich
ch´tnych na wspólne Êpiewanie
kol´d. 
25.01, godz. 17.00 nabo˝eƒstwo
w koÊciele sióstr norbertanek,
ul. KoÊciuszki 88, z udzia∏em
przedstawicieli KoÊcio∏a prawo-
s∏awnego. 
Has∏o tegorocznego Tygodnia
modlitw o jednoÊç chrzeÊcijan:
„Chrystus jedynym fundamen-
tem KoÊcio∏a”.

W Jagiellonce
WYSTAWA: Do 6 lutego w sali
wystawowej Biblioteki Jagielloƒ-
skiej, al. Mickiewicza 22, mo˝na
oglàdaç wystaw´ „Mecenasi nauki
polskiej – szeÊç wieków ofiarnoÊci
spo∏ecznej na rzecz Uniwersytetu
Jagielloƒskiego”. Na wystawie po-
kazano ok. 180 eksponatów: cenne
dokumenty, m. in. testament królo-
wej Jadwigi, którym przekazuje
swój majàtek dla Akademii Kra-
kowskiej, instrumenty naukowe za-
pisane Akademii Krakowskiej przez
Jana Bro˝ka, portrety dobrodzie-
jów, stare pergaminy, ber∏o biskupa
Zbigniewa OleÊnickiego, ryciny, fo-
tografie i inne stare dokumenty
warte obejrzenia. 
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KRAKÓW: 4 stycznia zakoƒczy∏
si´ trwajàcy w Krakowie od 27
grudnia V Âwiatowy Kongres Bibli-
stów Salezjaƒskich. Has∏o kongre-
su: „Modlitewne s∏uchanie S∏owa
Bo˝ego: Lectio divina, a ˝ycie
wspólnoty salezjaƒskiej“. Uczestni-
cy przybyli z 13 krajów Êwiata, ze

wszystkich kontynentów. Podczas
Kongresu mogli zapoznaç si´ z ˝y-
ciem KoÊcio∏a w Polsce, uczestni-
czyç w celebracjach eucharystycz-
nych, m. in. na Jasnej Górze i w Tyƒ-
cu, oraz zwiedziç Kraków, Jasnà Gó-
r´, obóz koncentracyjny w OÊwi´ci-
miu i Wieliczk´. 
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Mo˝na podziwiaç hojnoÊç darczyƒców.

TEATR IM. J. S¸OWACKIEGO:
krakowski aktor Krzysztof J´drysek
obchodzi∏ 30-lecie pracy artystycz-
nej. UroczystoÊç jubileuszowa od-
by∏a si´ 30 grudnia w Teatrze im.
S∏owackiego, z którym aktor jest
zwiàzany od 1975 roku, po przed-
stawieniu B. Brechta „Opera za trzy
grosze”. Jubilat wystàpi∏ w nim jako
Jonatan Peachum. K. J´drysek jest
absolwentem Wy˝szej Szko∏y Te-
atralnej w Krakowie, a obecnie jej
profesorem. W dorobku ma 170 ról
teatralnych, ponad 200 filmowych
i telewizyjnych oraz ponad 80 cho-
reografii do spektakli. By∏ wielo-
krotnie nagradzany.
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Papieskie rondo 

NOWY TARG: Kardyna∏ Franci-
szek Macharski poÊwi´ci∏ 30
grudnia rondo (na zdj´ciu) im. Ja-
na Paw∏a II w Nowym Targu. Nowe
rondo, na rozwidleniu dróg do
Bia∏ki i KroÊcienka, powsta∏o dla
upami´tniania 25. rocznicy pobytu
Ojca Âwi´tego na nowotarskim
lotnisku. Metropolita krakowski
poÊwi´ci∏ te˝ kapliczk´ Âwi´tej
Rodziny, odnowionà przy okazji
budowy ronda. Nast´pnie spotka∏
si´ z przedstawicielami w∏adz
miasta i podhalaƒskiego ducho-
wieƒstwa.
Spotkanie uÊwietni∏ zespó∏ góral-
ski „Âlebodni” z Gronia LeÊnicy 
k. Nowego Targu. 

Uhonorowani medalem

Tydzieƒ Ekumeniczny w Krakowie
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Kongres biblistów Jubileusz pracy 
artystycznej

Wystawa by∏a wczeÊniej prezentowana
w Gorcach i Ochotnicy Dolnej

Projekt medalu
opracowa∏ Krzysztof

Sieradzki mieszkaniec
schroniska 

dla niepe∏nosprawnych 
w RadwanowicachAD
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W Kornatce

Parafialne
Êwi´towanie
Dwudziesty drugi grudnia br.

w parafii pw. Mi∏osierdzia Bo-
˝ego w Kornatce (dekanat Dobczy-
ce) uczczono trzy jubileusze. Naj-
pierw ks. biskup Jan Zajàc, g∏ówny
celebrans parafialnych uroczysto-
Êci udzieli∏ sakramentu bierzmo-
wania 52 m∏odym ludziom. Na-
st´pnie poÊwi´ci∏ marmurowà ta-
blic´, na której upami´tniono: ju-
bileusz – 150-lecia og∏oszenie do-
gmatu o Niepokalanym Pocz´ciu
NajÊwi´tszej Maryi Panny, 25-lecie
zawierzenia przez Jana Paw∏a II na
Jasnej Górze KoÊcio∏a i Êwiata
opiece Matki Bo˝ej oraz 10-lecie
erekcji parafii w Kornatce. 

Ksiàdz Biskup poÊwi´ci∏ te˝
kopi´ obrazu Matki Bo˝ej Makow-
skiej – Opiekunki Rodzin. Orygi-
na∏ poÊwi´conego obrazu, który
znajduje si´ w koÊciele pw.
Przemienienia Paƒskiego w Mako-
wie Podhalaƒskim, zosta∏ koro-
nowany w 1979 r. przez Jana Paw-
∏a II na krakowskich B∏oniach.

Potem przeniesiono go
w uroczystej procesji do Katedry
Wawelskiej, gdzie jeszcze przez
dwa miesiàce nawiedzali go licz-
nie krakowianie. 11 sierpnia
triumfalnie wraca∏ do makow-
skiego koÊcio∏a na intronizacj´,
goràco witany na trasie przejaz-
du. Obraz Matki Bo˝ej Opiekun-
ki Rodzin jest pierwszym spo-
Êród innych Êwi´tych wizerun-
ków koronowanych przez Ojca
Âwi´tego na ojczystej ziemi.

KS. B. W.

W archidiecezji krakowskiej

Rok Eucharystii
Rok Eucharystii – zapoczàtkowany
w paêdzierniku 2004 roku 
i trwajàcy do paêdziernika roku 2005 
– w archidiecezji krakowskiej 
b´dzie bogaty w ró˝nego rodzaju 
wydarzenia. 

Do tego zach´ca Ojciec Âwi´ty
w wydanym z tej okazji liÊcie o Eu-
charystii pt. „Mane nobiscum Do-
mine” (Zostaƒ z nami, Panie),
w którym ju˝ na poczàtku pisze:
„Gdy chodzi o konkretne wprowa-
dzenie w ˝ycie obchodów Roku Eu-
charystii, licz´ na osobiste zaanga-
˝owanie si´ Pasterzy KoÊcio∏ów lo-
kalnych, którym nabo˝eƒstwo do
tak wielkiej Tajemnicy niewàtpliwie
podsunie stosowne dzia∏ania”. 

W tej atmosferze prze˝ywane
by∏o w parafiach archidiecezji kra-
kowskiej przygotowanie, przede
wszystkim przez adwentowe dni
skupienia, Roraty i poprzedzajàcà
Êwi´ta nowenn´ do Dzieciàtka Je-
zus oraz Êwi´ta Bo˝ego Narodze-
nia z adoracjami przy ˝∏óbku. Tak-
˝e dalszy program obchodów
uwzgl´dnia wskazania z papieskie-
go listu i skupia si´ wokó∏ czterech
zadaƒ: pojednanie z Bogiem i braç-
mi, oddanie swego ˝ycia w ofierze
Bogu, cz´ste przyst´powanie do
Komunii Êwi´tej, zaniesienie Êwia-
tu otrzymanych w Eucharystii da-
rów. Przewidziano du˝o modlitwy
– adoracje indywidualne i we
wspólnotach parafialnych, medyta-
cje oraz korzystanie ze Êwiadectwa
Êwi´tych i b∏ogos∏awionych na te-
mat modlitwy oraz prze˝ywania
Eucharystii: Êw. Faustyny, Êw. Ojca
Pio, b∏. Anieli Salawy, Êw. Teresy od
Dzieciàtka Jezus.

Ju˝ w lutym odb´dzie si´ piel-
grzymka kap∏anów archidiecezji do
sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia
w ¸agiewnikach, którzy b´dà dzi´-
kowaç za dar Eucharystii i przepra-
szaç za zaniedbania pope∏niane
przy jej sprawowaniu. 

Najwa˝niejsze wydarzenia Ro-
ku Eucharystii b´dà si´ odbywa∏y
w parafiach archidiecezji. W ich
przygotowaniu majà pomóc mate-
ria∏y duszpasterskie pt. „Euchary-
stia w domu Ojca”, a tak˝e specjal-
ny serwis uruchomiony na stronie

internetowej archidiecezji
www.diecezja.krakow.pl. 

Po Wielkanocy w ca∏ej
archidiecezji odb´dà si´
rejonowe dni skupienia
pod has∏em „Âwiadkowie
Eucharystii”. Spotkania
odb´dà si´ w kolejne soboty kwiet-
nia, a ich g∏ównym tematem b´dzie
Êwiadectwo. Rejonowe dni skupie-
nia b´dà si´ rozpoczyna∏y refera-
tem na temat prze˝ywania Eucha-
rystii przez Êwi´tych i b∏ogos∏awio-
nych. Tak˝e uczestnicy podzielà si´
Êwiadectwami, a zwieƒczeniem b´-
dzie uroczysta celebracja Euchary-
stii. 

Do najwa˝niejszych spotkaƒ
w Roku Eucharystii zaliczono tak˝e
rekolekcje wielkopostne w para-
fiach, które majà mieç form´ ewan-
gelizacyjnà. Or´dzie o Eucharystii
b´dzie przekazywane przez s∏owo
g∏oszone przez rekolekcjonist´,
uroczyste celebracje z zaanga˝o-
waniem wiernych Êwieckich, pi´k-
ny Êpiew i Êwiadectwa ludzi, mó-
wiàce o odkrywaniu i prze˝ywaniu
tajemnicy Eucharystii. 

Od Wielkiego Postu wprowa-
dzona zostanie tak˝e nieustanna
adoracja NajÊwi´tszego Sakramen-
tu, podejmowana kolejno przez
poszczególne parafie. 

Wa˝nym wydarzeniem w ˝yciu
parafii b´dzie tydzieƒ euchary-
styczny, prze˝ywany w oktawie Bo-
˝ego Cia∏a i odbywajàcy si´, po-
dobnie jak rejonowe dni skupienia,
pod has∏em „Âwiadkowie Euchary-
stii”. Zgodnie z tradycjà, nabo˝eƒ-
stwa majowe i paêdziernikowe b´-
dà po∏àczone z wystawieniem Naj-
Êwi´tszego Sakramentu, a ich

g∏ównà myÊlà b´dzie kon-
templacja Maryi jako
„Niewiasty Eucharystii”.
Ró˝aƒcowa modlitwa
w paêdzierniku b´dzie
odprawiana zw∏aszcza
w intencji biskupów obra-

dujàcych w Rzymie na synodzie
pod has∏em „Eucharystia êród∏em
i szczytem ˝ycia KoÊcio∏a”, a zara-
zem modlitewnym uwieƒczeniem
Roku Eucharystii. 

W drugiej po∏owie paêdzierni-
ka 2005 roku Papieska Akademia
Teologiczna w Krakowie zorganizu-
je sympozjum na temat Euchary-
stii. Ma ono pomóc lepiej zrozu-
mieç biblijny fundament Euchary-
stii i historyczny rozwój sposobu
jej celebracji oraz przybli˝yç jej ta-
jemnic´ cz∏owiekowi poczàtku no-
wego tysiàclecia. Na sympozjum
zaproszeni sà profesorowie i stu-
denci Akademii, kap∏ani i katecheci
oraz wszyscy zainteresowani po-
g∏´bieniem tej problematyki.

Program Roku Eucharystii,
zgodnie z ˝yczeniem zawartym we
wspomnianym papieskim liÊcie,
uwzgl´dnia wszystkich. Ojciec
Âwi´ty nie oczekuje „czynienia rze-
czy nadzwyczajnych, ale tego, by
wszystkie inicjatywy cechowa∏o
g∏´bokie prze˝ycie duchowe”. Da-
lej pisze: „Gdyby owocem tego Ro-
ku by∏o choçby tylko o˝ywienie we
wszystkich wspólnotach chrzeÊci-
jaƒskich sprawowania Mszy Êw.
niedzielnej i poÊwi´cenie wi´cej
czasu i uwagi adoracji euchary-
stycznej poza Mszà Êwi´tà, to ten
Rok ∏aski spe∏ni∏by pok∏adane
w nim nadzieje” 

ANNA OSUCHOWA

Wydarzeniem 
b´dzie tydzieƒ 
eucharystyczny,
prze˝ywany
w oktawie 
Bo˝ego Cia∏a
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Matka Boska Makowska 
nazywana jest te˝ Królowà Rodzin

KR_05_03.qxd  1/8/05  1:53 AM  Page 3



G O Â å K R A K O W S K I

G
O

Âå
N

IE
D

Z
IE

LN
Y

16
 st

yc
zn

ia 
20

05

IV

W starym albumie z prze∏omu

wieków XIX i XX, który kilka

lat temu znalaz∏ si´ w naszym

domu, znajdujà si´ fotografie

naszej rodziny. Album

za∏o˝y∏a prababka

z córkami. Jest ju˝ mocno

zniszczony, ale fotografie

zachowa∏y si´ bardzo dobrze.

tekst MARIA JAKUBEC

Niestety, nie sà one opi-
sane, zaledwie na kilku
znajdujà si´ adnotacje.
Album pozostawa∏ naj-

pierw w r´kach prababki Pauliny
i jej córki Marty w Krakowie, po-
tem trafi∏ do drugiej córki Zofii
zamieszka∏ej w Suchej Beskidz-
kiej. Stamtàd po jej Êmierci
przywióz∏ go do Krakowa wuj
Antoni, a po Êmierci wuja Anto-
niego trafi∏ do nas i jest nadal
w Krakowie. 

Zagadka

Pierwszy raz album pokaza∏
nam wuj w dniu Wszystkich
Âwi´tych, kiedy to wróciliÊmy
z nim z Cmentarza Rakowickie-
go. Wuj by∏ ju˝ stary, êle chodzi∏
i wtedy chyba zda∏ sobie spra-
w´, ˝e trzeba podzieliç si´ infor-
macjami o rodzinie. Zapami´ta-
∏am jego zdanie, które wypowie-
dzia∏ do mojego m´˝a, jako naj-
starszego z nast´pnego po nim
pokolenia: „trzeba odszukaç
groby cioci Zosi w Suchej i grób
rodzinny w Tarnowie”. Przeglà-
dajàc z wujem Antonim po raz

pierwszy zdj´cia w starym
albumie, byliÊmy pod wiel-
kim wra˝eniem. Niestety,
wuj za wiele nam nie po-
wiedzia∏ o tym, kogo przedsta-
wiajà zdj´cia – nie zdà˝y∏ zapy-
taç poprzedniego pokolenia.

Na pierwszej stronie albumu
znajduje si´ zdj´cie siostry za-
konnej. ZadaliÊmy sobie pytanie:
kto to mo˝e byç? Nasze poszu-
kiwania trwa∏y d∏ugo i wcià˝
jeszcze pozosta∏o wiele niewyja-
Ênionych spraw zwiàzanych
z tym zdj´ciem. Na poczàtku nie
mieliÊmy ˝adnych wiadomoÊci.

PrzeczuwaliÊmy, ˝e
to musia∏ byç ktoÊ
bliski dla za∏o˝yciel-
ki albumu, ponie-

wa˝ fotografia zosta∏a umiesz-
czona na pierwszej stronie. Na-
sze poszukiwania zacz´liÊmy od
próby ustalenia, do jakiego za-
konu nale˝a∏a siostra z fotogra-
fii. Nie by∏o to ∏atwe, poniewa˝
ubiory zakonnic od tego czasu
zmienia∏y si´. Dzi´ki siostrze
Lucylli, archiwistce od prezen-
tek z Krakowa, uda∏o si´ ustaliç,
˝e zakonnica z fotografii to na-
zaretanka.

Poszukiwania

Kolejnym krokiem by∏a zatem
wizyta u sióstr nazaretanek w Kra-
kowie i kontakt z siostrà archiwist-
kà Danutà. I tutaj spotka∏o nas wiel-
kie zaskoczenie – siostra Danuta,
trzymajàc po raz pierwszy zdj´cie
z naszego albumu, stwierdzi∏a: „ta
twarz nie jest mi obca”. Zabra∏a na-
sze zdj´cie, aby porównaç je ze
zdj´ciami, które siostry posiadajà
w swoim archiwum. Okaza∏o si´, ˝e
przypuszczenia siostry Danuty sà
prawdziwe. Zosta∏am zaproszona
do nowego klasztoru sióstr nazare-
tanek – Zgromadzenie NajÊwi´tszej
Rodziny z Nazaretu – w Krakowie
przy ul. Nazaretaƒskiej. Siostry po-
kaza∏y swoje pi´kne albumy ze sta-
rymi zdj´ciami sióstr zakonnych
z Krakowa, Chicago, Pary˝a i Rzy-
mu. Na tych zdj´ciach odszukaliÊmy
bez trudu naszà siostr´ z albumu.
W archiwum sióstr nazaretanek na-
sza siostra figuruje pod nazwiskiem
Cecylia Sadowska. W krakowskim
archiwum sióstr nazaretanek znala-
z∏a si´ tylko wzmianka, ˝e s. Cecylia
urodzi∏a si´ w roku 1854, a wst´pu-
jàc do zakonu, przesz∏a z wyznania
protestanckiego na katolicyzm. Sio-
stry odnalaz∏y równie˝ odpis listu
ówczesnej prze∏o˝onej do s. Sa-
dowskiej, w którym pisze, „aby nie
martwi∏a si´ o dziewczynki” (by∏y to
trzy bratanice siostry Cecylii: Zofia,
Marta i Janina Stenzlówny). Nam na-
zwisko Sadowska nic nie mówi∏o,
poniewa˝ nie wyst´powa∏o w na-
szej rodzinie.

Rozwiàzanie zagadki

Dalsze wiadomoÊci dotyczàce s.
Cecylii siostry przywioz∏y nam z ar-
chiwum Zgromadzenia Sióstr Naj-
Êwi´tszej Rodziny z Nazaretu z Rzy-
mu. „Siostra Cecylia od Pi´ciu Ran
Pana Jezusa (Sadowska El˝bieta)
urodzi∏a si´ 5 lutego 1854 r. w Lanc-
koronie (Galicja). Wstàpi∏a do zako-
nu 1 listopada 1884 r. w Krakowie.
24 grudnia 1884 r. wyjecha∏a do

Wynik rodzinnego Êledztwa

Zakonnica ze star
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Ta fotografia
na pewno
ma ponad 120 lat
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Rzymu. Wieczyste Êluby z∏o˝y∏a 22
kwietnia 1891 r. w Rzymie. Zmar∏a
17 stycznia 1925 r. w Rzymie i tam
te˝ zosta∏a pochowana na cmenta-
rzu Campo Verano, w grobowcu
sióstr nazaretanek. Rodzice Rudolf
i Maria Staliƒska”.

Tu ju˝ rozwiàza∏a si´ nasza za-
gadka. Wprawdzie przy Rudolfie
nie by∏o nazwiska, ale byliÊmy
pewni, ˝e chodzi o Rudolfa Sten-
zla. Aby wyjaÊniç spraw´ do koƒ-
ca, pojechaliÊmy do kancelarii pa-
rafialnej parafii rzymskokatolickiej
w Lanckoronie, w celu sprawdze-
nia informacji dotyczàcych uro-
dzenia siostry Cecylii.

W ksi´dze chrztów w Lanckoro-
nie, t. 5, str. 145, nr 16, widnieje na-
zwisko Eleonora Stenzel – imiona
rodziców i nazwisko rodowe matki
by∏y identyczne z informacjà sióstr
nazaretanek. A zatem pytanie, skàd
wzi´∏o si´ nazwisko Sadowska? Sio-
stra Cecylia wst´pujàc do zakonu,
mia∏a 30 lat. Mo˝e by∏a wczeÊniej
m´˝atkà i owdowia∏a? Wychodzàc
za mà˝, prawdopodobnie przesz∏a
na protestantyzm. Rodzice s. Cecyli,
Maria i Rudolf Stenzlowie byli kato-
likami. Ojciec by∏ urz´dnikiem

w Galicji i w zwiàzku z tym rodzina
cz´sto zmienia∏a miejsca zamiesz-
kania. Brat s. Cecylii, Franciszek
Stenzel, by∏ ochrzczony w K´tach
w roku 1850, w parafii rzymskoka-
tolickiej ÊÊ. Ma∏gorzaty i Katarzyny,
ukoƒczy∏ prawo na Uniwersytecie
Jagielloƒskim i zosta∏ notariuszem.
Matka siostry Cecylii wczeÊnie
zmar∏a, a jej ojciec o˝eni∏ si´ po raz
drugi w 1879 r. Âlub bra∏ w Krako-
wie, w koÊciele ÊÊ. Piotra i Paw∏a.
Mo˝e wczesna Êmierç matki i inne
nieznane nam wydarzenia wp∏yn´∏y
na decyzj´ wstàpienia s. Cecylii do
zakonu.

Prace siostry Cecylii

W 1889 roku umar∏ brat s. Cecy-
lii, Franciszek Stenzel, pozostawia-
jàc ˝on´ Paulin´ 1O Zawada 2O Sten-
zel z trzema dziewczynkami: Martà,
Zofià i Janinà. Niedawno natrafi∏am
na ksià˝k´ Marii Ireny
Kwiatkowskiej „Groby
Polskie na cmentarzach
Rzymu” (Warszawa 1999),
gdzie zosta∏a opisana ca∏a
dzia∏alnoÊç siostry Cecylii
w zakonie nazaretanek.

W Chicago prowadzi∏a ochronk´,
w Londynie za∏o˝y∏a fundacj´,
w Pary˝u pracowa∏a jako wycho-
wawczyni pensjonarek. W Rzymie
opiekowa∏a si´ do ostatnich chwil
ci´˝ko chorà matkà Franciszkà
Siedliskà, za∏o˝ycielkà zgroma-
dzenia sióstr nazaretanek, która
23 kwietnia 1989 r. zosta∏a beaty-
fikowana przez papie˝a Jana Paw-
∏a II w Gdyni. W myÊl regu∏y opraco-
wanej przez Franciszk´ Siedliskà,
nazaretanki ∏àczà ˝ycie kontempla-
cyjne z ˝yciem czynnym. Trudnià si´
opiekà, wychowaniem i naucza-
niem dzieci i m∏odzie˝y oraz pracà
w szpitalach i domach starców. Takà
prac´ pe∏ni∏a siostra Cecylia przez
ca∏e swoje ˝ycie zakonne.

�

W poszukiwaniach informa-
cji o zakonnicy ze starego zdj´-
cia najwa˝niejszà rol´ odegra∏a
s. Danuta ze Zgromadzenia Naj-

Êwi´tszej Rodziny z Na-
zaretu w Krakowie, bo
dzi´ki jej spostrzegaw-
czoÊci mogliÊmy opisaç
t´ histori´, za co jej
serdecznie dzi´kujemy.

�
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Nowy klasztor
nazaretanek
w Krakowie
te˝ posiada
archiwalne
zdj´cia sióstr

BOGDAN GANCARZ

Dzi´ki opisanemu obok
iÊcie detektywistycznemu

Êledztwu, uda∏o si´ wyjaÊniç
tajemnice rodzinnà i jedno-
czeÊnie wzbogaciç o drobny
przyczynek histori´ jednego
ze zgromadzeƒ zakonnych.
Podobnych znalezisk w zbio-
rach rodzinnych i kolekcjach
prywatnych mo˝e byç znacz-
nie wi´cej. Niekoniecznie mu-
szà mieç one pierwszorz´dne
znaczenie dla historii KoÊcio-
∏a, wobec obfitoÊci materia-
∏ów w archiwach i muzeach
koÊcielnych. Nie mo˝na ich
jednak lekcewa˝yç. W zbio-
rach rodzinnych mogà znajdo-
waç si´ np. listy wybitnych lu-
dzi KoÊcio∏a. Mogà tam te˝
byç listy „szeregowych” kap∏a-
nów lub sióstr zakonnych,
cenne jednak ze wzgl´du na
szczegó∏owe opisy. 
Zbiory rodzinne i kolekcje pry-
watne mogà byç szczególnie
przydatne przy badaniu histo-
rii KoÊcio∏a na Wschodzie, za-
równo w czasach dawniej-
szych, jak i w czasach sowiec-
kich. Cz´Êç wyposa˝enia (w
tym dokumenty i pamiàtki)
zniszczonych lub skasowa-
nych Êwiàtyƒ i klasztorów mo-
g∏a si´ gdzieÊ zachowaç i po-
tem „wyp∏ywaç” w kolekcjach
prywatnych. W zbiorach pry-
watnych mo˝e byç szczegól-
nie wiele dokumentów (listów,
fotografii) zwiàzanych z nie-
strudzonym dzia∏aniem dusz-
pasterskim polskich ksi´˝y na
terenie Zwiàzku Sowieckiego.
Niektórzy z nich w trakcie
krótkich pobytów w Polsce zo-
stawiali tu Êwiadectwa swej
dzia∏alnoÊci. Wiele osób z Pol-
ski korespondowa∏o z tymi
bohaterskimi kap∏anami lub
by∏o zaanga˝owanych w prze-
mycanie dla nich egzemplarzy
Pisma Âwi´tego, paramentów
liturgicznych, komunikantów.
Byç mo˝e pozosta∏ po tym ja-
kiÊ Êlad. Dlatego warto popie-
raç przeszukiwanie rodzin-
nych archiwów. 

PO˚YTKI ZE
ZBIERACTWA
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W styczniu pojawili si´ na ulicach
Krakowa kontrolerzy z ramienia
Zarzàdu Dróg i Komunikacji, któ-
rych zadaniem jest dbaç o ochron´
miejskich dróg, dewastowanych
przez ci´˝kie samochody.

Ubrani na seledynowo inspek-
torzy majà prawo nie tylko zatrzy-
maç samochód, sprawdziç doku-
menty jego kierowcy, ale tak˝e
uniemo˝liwiç mu dalszà jazd´, je-
Êli zagra˝a ona stanowi na-
wierzchni drogi. 

Z pozoru wszystko jest w po-
rzàdku i powinniÊmy przykla-
snàç tej inicjatywie, s∏u˝àcej
zwi´kszeniu bezpieczeƒstwa ru-
chu drogowego. Zastanawiam
si´ jednak, czy mno˝enie insty-
tucji uprawnionych do prowa-
dzenia kontroli w jednej dziedzi-
nie nie jest przesadà. Zadania,
które stawia sobie ZDiK, sà prze-
cie˝ ustawowymi celami policji
paƒstwowej. Wystarczy∏oby wi´c
uczuliç jej funkcjonariuszy na
dodatkowe kwestie, zwiàzane
z konsekwencjami poruszania
si´ po mieÊcie du˝ych i ci´˝kich
samochodów. Po co tworzyç ko-
lejne zespo∏y kontrolne? 

Widz´ w tym pozosta∏oÊç ko-
munistycznego sposobu myÊle-
nia. Kiedy w PRL ujawnia∏ si´ jakiÊ
problem, powo∏ywano specjalne
instytucje przeznaczone do jego
zdiagnozowania i rozwiàzania.
Zamiast dzia∏aç szybko i skutecz-
nie w ramach istniejàcych ju˝
struktur, mno˝ono etaty i obo-
wiàzki. Wiadomo, czym si´ to
skoƒczy∏o, i dlatego bez entuzja-
zmu patrz´ dziÊ na „seledynowe
patrole”. 

BOGDAN GANCARZ

G O Â å  K R A K O W S K I

Breakdance – czyli taniec po∏amaniec
– narodzi∏ si´ w Stanach
Zjednoczonych wÊród czarnoskórych
zamieszkujàcych ubogie dzielnice
wielkich miast, takich jak Nowy Jork. 

Tancerze wywijajàcy skompliko-
wane wygibasy na trotuarach Harle-
mu czy Bronksu wymyÊlali je, by za-
robiç choç par´ centów. Niewàtpli-
wie – podobnie jak rap, hip-hop, czy
regae – w swych pierwotnych korze-
niach breakdance wywodzi si´
z afrykaƒskiej ˝ywio∏owoÊci potom-
ków dawnych niewolników. Jednak
breakdance to coÊ wi´cej ni˝ tylko
wariackie kr´cio∏ki, przeczo∏giwania
si´ czy fiki-miki – z biegiem lat wy-
odr´bni∏y si´ ró˝ne szko∏y, od∏amy
i style; ka˝da grupa, a nawet ka˝dy
tancerz wypracowuje swój w∏asny,
odr´bny i niepowtarzalny styl. Jako
wytwór kultury wielkich aglomeracji
breakdance bywa ∏àczony z hip-ho-
pem – niekiedy taƒczy si´ go na hip-
-hopowych imprezach, chocia˝ mu-
zyka i styl hip-hop zasadniczo si´ od
breakdance’a ró˝nià. KilkanaÊcie lat
temu przeniknà∏ równie˝ do Polski. 

■
Rabka, choç ca∏a mog∏aby si´

zmieÊciç w jednej z nowojorskich
dzielnic, równie˝ doczeka∏a si´
pr´˝nego sk∏adu uprawiajàcego t´

karko∏omnà sztuk´. Ze-
spó∏ nazywa si´ W. S. S.
(W Sta∏ym Sk∏adzie) i two-
rzà go: Groma, Dani, Ko-
stek, Ciep∏y, Rogu i Mata. Wszyscy
sà licealistami. Taƒczà razem ju˝ od
dwóch lat. Mieszkajà w Rabce i zna-
jà si´ od ma∏ego; czterech z nich
mieszka na tej samej ulicy, a dwóch
troch´ dalej. Schodzà si´ – jak mó-
wi Groma – poÊrodku drogi. Decy-
zja, ˝e „b´dà” robiç akurat break-
dance, rozesz∏a si´ ∏aƒcuszkowo.
Groma z bratem podpatrzyli go
u kolegi, który wczeÊniej taƒczy∏
ju˝ w innym sk∏adzie, po czym sami
zacz´li próbowaç. Podpatrzy∏ ich
jeszcze jeden kolega, potem kogoÊ
dobrali i tak si´ zacz´∏o. Pierwsze
próby odbywali u Gromy na ku-
chennym linoleum. Jedyne, co uda-
wa∏o im si´ osiàgnàç, to obtarte
∏okcie, poobijane kolana i ogo∏oco-
ne z w∏osów placki na g∏owach, po-
niewa˝ niektóre figury wymagajà
kr´cenia si´ na g∏owie. Wreszcie po
kilku miesiàcach niezgrabnej kot∏o-
waniny zacz´∏y wy∏aniaç si´ figury,
z których stopniowo tworzyli
pierwsze uk∏ady. Teraz doskonalà
swoje umiej´tnoÊci, gdzie tylko si´
da; taƒczà przed Zdrojowà lub na
którymÊ z rabczaƒskich deptaków,
a w piàtkowe popo∏udnia w Szkole
Podstawowej nr 2. åwiczà w rytmie
tzw. breakbitów. 

Pierwsze pokazy za-
cz´li dawaç po ponad ro-
ku. Najcz´Êciej wyst´po-
wali na imprezach hip-ho-

powych odbywajàcych si´ w Rabce.
Taƒczyli te˝ podczas dni sportu, na
otwarcie skejtparku i w Explorisie.
W lipcu dali osza∏amiajàcy pokaz
w szkole Êw. Teresy dla dzieci niewi-
domych, która latem zmienia si´
w dom wczasowy. 

■
Breakdance jest dla nich przede

wszystkim wype∏nieniem wolnego
czasu i przyjemnoÊcià, a tak˝e spo-
sobem na odnalezienie si´ w spo∏e-
czeƒstwie, manifestacjà stylu bycia,
pokazaniem swojej innoÊci nie tyl-
ko poprzez taniec, lecz równie˝
ubiór i rodzaj s∏uchanej muzyki. 

Trzeba nadmieniç, ˝e W. S. S.
posiada tak˝e kobiecy pierwiastek.
Jest nim Justyna, tegoroczna matu-
rzystka i dziewczyna Gromy. Co
prawda sama nie taƒczy i nawet
nie kusi jà, ˝eby spróbowaç, ale
wiernie towarzyszy ch∏opakom.
Kobiety uprawiajàce breakdance sà
w zdecydowanej mniejszoÊci, po-
niewa˝ po∏amaniec to raczej m´-
ska zabawa. Niemniej coraz wi´cej
przedstawicielek p∏ci pi´knej za-
czyna wywijaç, i byç mo˝e na tym
polu równie˝ zapanuje równo-
uprawnienie. 

MARCIN KRÓLIK

Niektóre figury wymagajà kr´cenia si´ na g∏owie

Taniec po∏amaniec
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Taniec
jest dla nich
przyjemnoÊcià

Na ulicach przybywa samochodów
i kontrolerów 
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Kontrola
bez granic
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Centrum DuchowoÊci – Ksi´˝a Je-
zuici w Cz´stochowie, ul. Êw. Kingi
74/84, tel. (34) 324-40-19, fax: (34)
324-89- 57 – zapraszajà na sesj´ po-
Êwi´conà wp∏ywowi duchowoÊci
ignacjaƒskiej na edukacj´, która
odb´dzie si´ od 4 do 6 lutego br. 

„W czasie sesji zapoznamy
si´ z analizà obecnej sytuacji re-
formy oÊwiatowej w naszym kra-

ju (Ewa Polak-Pa∏kiewicz), si´-
gniemy do historii szkolnictwa
jezuickiego w Polsce (o. Piotr
Matejski SI), poznamy podstawy
duchowoÊci ignacjaƒskiej i kie-
rownictwa duchowego (o. Wa-
c∏aw Królikowski SI), spróbujemy
odkryç wp∏ywy duchowoÊci na
edukacj´ (o. Rados∏aw Robak SI)
i wreszcie poznaç podstawy pe-
dagogii ignacjaƒskiej (o. Janusz

Âliwa SI). TreÊç tych tematów
chcemy podjàç tak˝e na modli-
twie, aby poznawaç duchowoÊç
ignacjaƒskà nie tylko teoretycz-
nie, ale i praktycznie” – zapowia-
dajà organizatorzy. 

Zaproszenie kierowane jest
szczególnie do nauczycieli, wy-
chowawców oraz wszystkich,
którym droga jest sprawa wycho-
wania. AO

Jest takie s∏ynne powiedzenie: 
„trzeba wiele zmieniç, 
˝eby wszystko zosta∏o po staremu”.
Pasuje ono wprost idealnie 
do konserwatorskich 
problemów Krakowa. 

Przez wiele lat w strukturze
magistratu funkcjonowa∏ z powo-
dzeniem Wydzia∏ Ochrony Zabyt-
ków, na którego czele sta∏ miejski
konserwator zabytków. Kilka lat te-
mu w ramach radosnej twórczoÊci
reformatorskiej zlikwidowano ów
wydzia∏, przenoszàc jego upraw-
nienia do Urz´du Marsza∏kowskie-
go. Przeciw takiemu rozwiàzniu
protestowa∏o szereg stowarzyszeƒ
statutowo zajmujàcych si´ ochronà
zabytków. Argumentowa∏y one, ˝e
gdzie jak gdzie, ale w Krakowie po-
winna nadal istnieç taka komórka
w Urz´dzie Miasta. Niestety, zdecy-
dowano inaczej, przekszta∏cajàc
dotychczasowy wydzia∏ w oddzia∏
i zmniejszajàc liczb´ etatów.

Min´∏o par´ dobrych lat i oto
w∏adze Krakowa oraz wojewódz-
twa ma∏opolskiego podpisa∏y umo-
w´, na mocy której wojewódzki
konserwator zabytków zrzeka si´
cz´Êci swych kompetencji na rzecz
miejskiego konserwatora, który
b´dzie opiniowa∏ zmiany w ma∏ej
architekturze, nawierzchni, oÊwie-
tleniu ulic i placów, a tak˝e wyda-
wa∏ pozwolenia na wykonywanie
robót budowlanych w otoczeniu
zabytków oraz umieszczanie na
nich tablic, reklam i urzàdzeƒ tech-

nicznych. Dla realizacji
tych zadaƒ otrzyma
dwóch lub trzech pra-
cowników, co budzi uza-
sadnionà nadziej´ na od-
budowanie dawnego wy-
dzia∏u.

Oprócz satysfakcji
z powodu przywracania najbar-
dziej rozsàdnego z mo˝liwych roz-
strzygni´ç konserwatorskich dyle-
matów budzi si´ te˝ jednak obawa,
czy podleg∏y bezpoÊrednio prezy-
dentowi miasta urz´dnik nie b´-
dzie ulega∏ ewentualnym naciskom
w procesie podejmowania konkret-
nych decyzji. Wiadomo przecie˝,
jak ∏akomym kàskiem dla inwesto-
rów jest Kraków i jakà moc spraw-
czà w zakresie uzyskiwania zezwo-
leƒ na rozpocz´cie budowy czy re-
montu majà wielkie pieniàdze.

„GoÊç Niedzielny” nieje-
den raz pi´tnowa∏ kosz-
marne pod wzgl´dem
konserwatorskim, archi-
tektonicznym i plastycz-
nym rozwiàzania, na któ-
re pochopnie i ma∏o od-
powiedzialnie zgadza∏y

si´ w∏adze miasta. Mowa np. o ho-
telu Radisson obok gmachu Filhar-
monii czy nadwiÊlaƒskim Sherato-
nie, które swà wielkoÊcià zburzy∏y
krakowski krajobraz. 

Czy odzyskujàcy dawnà po-
zycj´ miejski konserwator za-
bytków wyka˝e si´ wystarczajà-
cà stanowczoÊcià i odpornoÊcià
zarówno na z∏e podszepty inwe-
storów, jak i na niezgodne z cha-
rakterem Krakowa polecenia
zwierzchników?

BOGDAN GANCARZ

Konserwatorskie dylematy Krakowa

Jak skutecznie chroniç zabytki?
PoÊwi´conym piórem

WIEDZIEå, 
WSPÓ¸CZUå, DZIA¸Aå

2 stycznia, przy
koÊcio∏ach die-
cezji krakow-
skiej, odby∏a si´
zbiórka pieni´-
dzy na pomoc
ofiarom katakli-

zmu w Azji, organizowana
przez Caritas Archidiecezji
Krakowskiej i pod patrona-
tem ks. kard. Franciszka Ma-
charskiego. 
Ludzie z wielkà hojnoÊcià od-
powiedzieli na apel Metropoli-
ty. Ju˝ dwa dni po zakoƒczeniu
akcji krakowska Caritas prze-
kaza∏a pierwsze 50 tysi´cy
z∏otych. Pieniàdze z poszcze-
gólnych dekanatów wcià˝ na-
p∏ywajà i prawdopodobnie
kwota zebrana w diecezji
przekroczy kilkaset tysi´cy
z∏otych. 
Po raz kolejny okaza∏o si´, ˝e
w sercach ludzi sà ogromne
pok∏ady dobroci, potrzebujà-
ce tylko jakiegoÊ impulsu,
aby je wyzwoliç. Okaza∏o si´,
˝e wiele osób potrafi zdobyç
si´ na ofiarnoÊç i ludzkà soli-
darnoÊç z cierpiàcymi, o ile
wiedzà, dlaczego i komu
trzeba pomóc. 
Pozytywnà rolà mogà ode-
graç Êrodki przekazu,
a szczególnie telewizja, dzi´-
ki którym tragedia osób
w krajach oddalonych o ty-
siàce kilometrów sta∏a si´ bli-
ska. Wiedza o tym zrodzi∏a
wspó∏czucie. Cz∏owiek zaÊ
mo˝e wspó∏czuç ludziom do-
tkni´tym nieszcz´Êciem,
je˝eli o tym wie. A przecie˝
to ze wspó∏czucia, a nie
z czego innego, rodzi si´
ch´ç niesienia pomocy i go-
towoÊç do ofiarnoÊci. Obec-
nie jest czas duszpasterskich
odwiedzin w parafiach. To
okazja dla kap∏anów, by mo-
gli odszukiwaç ludzi dotkni´-
tych ˝yciowymi kataklizmami
i poszerzaç grono wspó∏czu-
jàcych we wspólnocie wiary.
Ale do tego potrzeba otwar-
cia jednych i wra˝liwoÊci dru-
gich. Inaczej pomoc nie na-
dejdzie..., bo dla kogo? 

KS. IRENEUSZ OKARMUS

Sesja w Cz´stochowie

Jezuici o wychowaniu

Kompetencje
miejskiego
konserwatora
byç mo˝e 
pomogà 
krakowskim
kamienicom
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„Dnia 1 paêdziernika 1942r.,
w mrocznym okresie drugiej
wojny Êwiatowej i okupacji,
Kuria Metropolitalna
w Krakowie wyda∏a dekret
erekcyjny, ustanawiajàcy
parafi´ pw. Matki Bo˝ej
Wspomo˝enia Wiernych
w Skawie, przy koÊciele
wybudowanym z funduszów
w∏asnych i ofiar wiernych”
– g∏osi tablica przed
koÊcio∏em parafialnym.

Historia parafii zwià-
zana jest nierozerwalnie
z obecnoÊcià w Skawie
duchowych synów Êw. Ja-
na Bosko – salezjanów.
Zakonnicy przybyli do
Skawy ju˝ w 1920 r. Czte-
ry lata póêniej powsta∏
dom zakonny, w 1931
projekt architektoniczny
koÊcio∏a, a rok póêniej
rozpocz´∏y si´ prace bu-
dowlane. Kierowa∏ nimi
ks. Walenty Kozak. Budo-
wa przypad∏a na trudne
lata wielkiego kryzysu
ekonomicznego, ale ju˝
24 maja 1936 r. odby∏y
si´ pierwsze uroczysto-
Êci odpustowe, a 18 paê-
dziernika ks. biskup Sta-
nis∏aw Rospond poÊwi´-
ci∏ nowà Êwiàtyni´.

Choç okres wojenny
boleÊnie doÊwiadczy∏
wspólnot´, bowiem w
1942 r. aresztowano pra-
cujàcych w Skawie ksi´˝y
salezjanów, by∏ to jednak
czas, kiedy erygowano
parafi´, 1 paêdziernika
1942 r. Dwa lata póêniej
w koÊciele rozb∏ys∏o
Êwiat∏o. Lata powojenne
to okres dalszych prac

przy i w koÊciele, ale
przede wszystkim rozwi-
jania ˝ycia duchowego
wspólnoty. 

„Przy parafii mia∏a
tak˝e powstaç szko∏a, bo
salezjanie przede wszyst-
kim uczà i wychowujà
m∏odzie˝, ale do wybu-
chu wojny zdo∏ano tylko
postawiç koÊció∏ – opo-
wiada ks. Janusz Garbacz
SDB, proboszcz parafii. –
Po wojnie powstanie
szko∏y zakonnej by∏o nie-
mo˝liwe, ale salezjanie
w parafii pozostali”. Tra-
dycjà by∏o w Skawie
przygotowywanie jase∏ek
bo˝onarodzen iowych
i misterium M´ki Paƒ-
skiej. Ostatnie du˝e –
trwajàce przesz∏o dwie
godziny – spektakle od-
by∏y si´ trzy lata temu.
Obecnie m∏odzi parafia-
nie, skupieni w Orato-
rium, przygotowujà ma∏e
jase∏ka oraz obchody Êw.
Miko∏aja, Dnia Matki,
Dnia Dziecka.

Przy parafii dzia∏a
Stowarzyszenie Wspó∏-
pracowników Salezjaƒ-
skich, wspierajàce dzie∏o
wychowania dzieci i m∏o-
dzie˝y. Aktywne jest te˝
ko∏o By∏ych Wychowan-
ków Salezjaƒskich, sku-
piajàce absolwentów
szkó∏ salezjaƒskich, po-
chodzàcych ze Skawy
i okolicznych miejscowo-
Êci. W parafii dzia∏ajà
tak˝e liturgiczna s∏u˝ba
o∏tarza, schola, Dzieci
Maryi, chór oraz ró˝e ró-
˝aƒcowe dzieci´ce, m∏o-
dzie˝owe, doros∏ych
oraz rodzin. 

Ostatnie lata to sze-
reg prac przy koÊciele.
Zbudowano dzwonnic´,

odnowiono wn´trze,
w którym znalaz∏ si´ no-
wy o∏tarz, wymieniono
drewnianà pod∏og´ na
kamiennà, a na Êcianach
pojawi∏y si´ freski i sta-
cje Drogi Krzy˝owej.

18 sierpnia 2001 roku
ks. kard. Franciszek Ma-
charski konsekrowa∏ od-
nowiony koÊció∏ parafial-
ny. Jesienià 2003 r. po-
Êwi´cono tak˝e odnowio-
nà kaplic´ Niepokalanego
Pocz´cia NMP w Dolnej
Skawie, a w ostatnim
okresie dobieg∏a koƒca
budowa kaplicy cmentar-
nej i nowego ogrodzenia
wokó∏ poszerzonego
cmentarza. „Teraz prace
budowlane sà ju˝ za nami
i znacznie wi´cej uwagi
mo˝emy poÊwi´ciç pracy
czysto duszpasterskiej” –
mówi Ksiàdz Proboszcz.

PAWE¸ MIGAS

PANORAMA PARAFII
Skawa: pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny Wspomo˝enia Wiernych

Pod opiekà Maryi

Odnowiony koÊció∏ w Skawie

KS. JANUSZ 
GARBACZ SDB

Po ukoƒczeniu Technikum
Chemicznego w Starym Sàczu
wstàpi∏ do zgromadzenia sa-
lezjanów. W 1990 roku przy-
jà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie. Ja-
ko wikary pracowa∏ w Krako-
wie D´bnikach, Lublinie
i w Skawie. Od 2002 roku
jest proboszczem parafii
w Skawie.

Zapraszamy do koÊcio∏a
■ Adres: Parafia NMP Wspomo˝enia Wiernych, Skawa 8,

34-713 Skawa, tel. 018/268-60-20.
■ Msze Êw. w niedziele i Êwi´ta: 7.30, 9.00, 10.30. 17.00 oraz

o 12.00 w kaplicy w Dolnej Skawie.
■ Msze Êw. w tygodniu: 7.00, 17.00 (X–III), 18.00 (IV–IX).

kraków@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. WiÊlna 12, 30-960 Kraków 1
tel./faks (12) 429 67 3, skr. poczt. 543
Redagujà: ks. Ireneusz Okarmus – dyrektor oddzia∏u, 
Anna Osuchowa, Bogdan Gancarz
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Zdecydowa∏em si´ wstàpiç do salezjanów, bo pracujà
z ludêmi m∏odymi. Najpierw by∏ rok nowicjatu, 2 lata
studiów filozoficznych, rok w szkole salezjaƒskiej
w OÊwi´cimiu na tzw. asystencji, a ostatnie 4 lata w se-
minarium to studia teologiczne. Po Êwi´ceniach rok
pracowa∏em jako wikariusz w Krakowie D´bnikach.
Nast´pne 4 lata by∏em sekretarzem krakowskiej
Inspektorii Salezjaƒskiej.
Do Skawy przyszed∏em w 1997 roku, gdzie od 2002
jestem proboszczem. Parafia liczy ok. 4500 wiernych.
Frekwencja na Mszach si´ga nawet 75 proc. Tak˝e do
Komunii Êwi´tej przyst´puje wielu parafian. Mamy te˝
wi´cej chrztów ni˝ pogrzebów. Parafia jest ˝ywotna.
Niestety, z powodu braku pracy wiele osób emigruje
do USA lub do sàsiednich krajów. Przyje˝d˝ajà do ro-
dzin tylko na Êwi´ta, czy uroczystoÊci rodzinne, co nie
u∏atwia pracy duszpasterskiej.
Dzi´ki ofiarnoÊci parafian i Polonii amerykaƒskiej
w ostatnich latach uda∏o si´ odnowiç koÊció∏ i kaplice,
a teraz dobiegajà koƒca prace przy rozbudowie cmen-
tarza.
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