
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konser-
watorów Zabytków odznaczył ks. kard. 

Franciszka Macharskiego medalem i dyplo-
mem „Conservator Ecclesiae” im. ks. prof. 
Stanisława Pasierba. Nagroda została wrę-
czona 18 maja w Muzeum Archidiecezjalnym 
w Krakowie przy ulicy Kanoniczej, podczas 
uroczystego otwarcia wystawy poświę-
conej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. 
Medal „Conservator Ecclesiae” jest najważ-
niejszą nagrodą polskich konserwatorów 
zabytków. Przyznaje go co roku Kapituła 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 

osobom wybitnym, które 
przyczyniły się do ochro-
ny dziedzictwa kultury. Ks. 
kard. Franciszek Macharski 
włączał się w prace 
Społecznego Komitetu 
Ochrony Zabytków w 
Krakowie.  

CONSERVATOR ECCLESIAE

Medal podkreśla 
zasługi 
Metropolity 
krakowskiego 
w dziedzinie 
ochrony zbytków 
Krakowa

WPolsce przeżywamy 
kryzys autorytetów 

moralnych. Dlatego tym bar-
dziej cieszy fakt, że są osoby 
cieszące się w społeczeń-
stwie autentycznym autory-
tetem. Jak wskazały badania 
opinii publicznej, jest nim ks. 
kard. Franciszek Macharski. 
Wpisuje się on tym samym w 
poczet wybitnych biskupów 
krakowskich, cieszących się 
powszechnym szacunkiem. 
20 maja Metropolita kra-
kowski obchodził swoje 78. 
urodziny, o czym pamiętało
wielu krakowian.               
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Pusty papieski fotel i 85 róż 
od krakowskich kwiaciarek 
towarzyszyło koncertowi, 
zorganizowanemu 18 maja
w 85. urodziny Jana Pawła II 
w Krakowie, z udziałem kard. 
Franciszka Macharskiego. 

Nie mogło być innego miej-
sca na te imprezę, niż plac przed 
bazyliką ojców franciszkanów. 
Pomimo niepogody i ulewne-
go deszczu krakowianie nie za-
wiedli i przyszli pod papieskie 
okno. Z tego okna w 2002 ro-
ku Jan Paweł II mówił o upły-
wającym czasie, ale i o tym, że 
młodość trwa, „pomimo staro-
ści, pomimo śmierci – młodość 
w Bogu”. Te słowa organizato-
rzy: kuria metropolitalna w Kra-
kowie, Radio Plus, ojcowie fran-
ciszkanie i duszpasterstwa aka-
demickie Krakowa, wybrali na 
hasło urodzinowego spotkania. 
Składało się ono z dwóch części. 
W pierwszej pt. „Jesteśmy, pa-
miętamy” Schola Papieska pod 
dyrekcją Piotra Pałki wykona-

ła ulubione pieśni Oj-
ca Świętego. Odbyła się 
także premiera utworu 
„ Ukochany Ojcze Świę-
ty”, skomponowanego 
przez P. Pałkę z okazji 85. uro-
dzin Jana Pawła II. 

Część druga „Czuwamy”, 
której przewodniczył ks. kard. 
Franciszek Macharski, była cza-
sem refleksji nad przesłaniem Ja-
na Pawła II dla krakowian i odpo-
wiedzią na testament Papieża. 
Jego fragmenty przeczytał ak-
tor Teatru Rapsodycznego Tade-

usz Szybowski. Niezwy-
kle w tej atmosferze 
brzmiały słowa miłości, 
wdzięczności oraz za-
pewnienia o wierności 

Ojcu Świętemu. Przypomniano 
też słowa Księdza Kardynała, że 
„nie opuścimy tej pamięci”, cho-
ciaż jest bardzo wymagająca. 
W godzinie śmierci Ojca Świę-
tego zebrani zapalili świece, a 
dwaj strażacy-hejnaliści odegrali 
utwór „Łzy matki”. Na zakończe-
nie zebrani wraz ze Scholą Pa-
pieską zaśpiewali „Barkę”. 

 

A.O.

Urodzinowy koncert 

Nie opuścimy tej pamięci
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ZA TYDZIEŃ
  W CYKLU PANORAMA PARAFII 

przedstawimy parafię pw. 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Woli Batorskiej.

   O DZIESIĄTEJ BAZYLICE w 
Krakowie i jej ciekawej hi-
storii w tekście Pawła 
Migasa.
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przewodniczył 
Metropolita 
krakowski

KS. IRENEUSZ 
OKARMUS

redaktor wydania
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Zmarł Franciszek Batko
OCHOJNO. 3 maja w Ochojnie 
pod Krakowem zmarł prof. Fran-
ciszek Batko, historyk regiona-
lista, działacz społeczny, współ-
pracownik krakowskiego „Goś-
cia Niedzielnego”. Urodzony w 
1914 r., był absolwentem Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, ucz-
niem wybitnych historyków Ja-
na Dąbrowskiego i Jana Pachoń-
skiego. Profesurę w krakowskich 
szkołach średnich łączył z pamię-
cią o stronach rodzinnych, gdzie 
po latach wrócił. Starał się odna-
wiać tradycje działalności spo-
łecznej w Świątnikach i okoli-
cy. Owocem jego pasji historycz-
nych były dziesiątki artykułów 
oraz 10 książek poświęconych 
przeszłości stron rodzinnych. 
Swoje poszanowanie tradycji po-
trafił przekazać dzieciom: Lilianie 
i Jerzemu Leszkowi (obecnemu 
burmistrzowi Świątnik Górnych), 
którzy w czasach studenckich 
czynnie uczestniczyli w działal-
ności opozycyjnej wobec władz 
komunistycznych.

Przedszkolaki u Księdza Kardynała

KRAKÓW. O przypadającej 20 
maja rocznicy urodzin ks. kard. 
Franciszka Macharskiego pamię-
tały między innymi przedszkola-
ki z Przedszkola Samorządowe-

go nr 61, przy ul. Rajskiej w Kra-
kowie. Na kurialnym dziedzińcu, 
przy pomniku Papieża, dzieci za-
śpiewały dostojnemu Jubilatowi 
tradycyjne 100 lat. 

Pamięci Józefa Piłsudskiego
KRAKÓW. Z okazji 70. rocznicy 
śmierci marszałka Józefa Piłsud-
skiego, w Krakowie odbyły się 
uroczystości rocznicowe. Przed-
stawiciele organizacji kombatan-
ckich i niepodległościowych zło-
żyli kwiaty na trumnie Marszał-
ka w krypcie pod wieżą Srebr-
nych Dzwonów. Polska Akade-
mia Umiejętności wraz z Insty-
tutem Historii UJ zorganizowała 
sesję naukową „Józef Piłsudski – 
wyobraźnia i dzieło polityczne”. 
Referenci omawiali głównie poli-
tykę wschodnią Piłsudskiego, zaś 
prof. Andrzej Nowak z UJ zary-
sował wizję polityczną Marszał-
ka, wywodząc ją m.in. ze staro-
polskiego pojmowania wspólno-
ty obywatelskiej, gdzie Polak, Li-
twin i Rusin byli pełnoprawny-
mi obywatelami Rzeczypospoli-
tej, oraz z neoromantycznej wi-
zji narodu ufundowanej w przy-

padku Piłsudskiego szczególnie 
na twórczości Słowackiego.

Rocznica śmierci Piłsudskie-
go zbiegła się z rocznicą uchwa-
lenia nowoczesnej konstytucji  
II RP – Konstytucji kwietniowej. 
Z tej okazji w Społecznej Szko-
le Podstawowej im. J. Piłsud-
skiego odsłonięto tablicę przy-
pominającą to wydarzenie sło-
wami ze wstępu do konstytu-
cji: „Państwo polskie jest wspól-
nym dobrem wszystkich obywa-
teli. Wskrzeszone walką i ofiarą 
najlepszych swoich synów ma 
być przekazywane w spadku 
dziejowym z pokolenia na po-
kolenie. Każde pokolenie obo-
wiązane jest wysiłkiem włas-
nym wzmóc siłę i powagę pań-
stwa. Za spełnienie tego obo-
wiązku odpowiada przed po-
tomnością swoim honorem i 
swoim imieniem”.

Niepełnosprawni
W ŁAGIEWNIKACH. Kilka ty-
sięcy osób niepełnosprawnych 
z całej Polski wzięło udział 19 
maja w III Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Niepełnosprawnych do 
Łagiewnik. Modlitwie przewod-
niczył kard. Franciszek Machar-
ski. We Mszy św. uczestniczyły 
osoby unieruchomione na wóz-
kach inwalidzkich, niewidome, 
niesłyszące oraz upośledzone 
umysłowo. Eucharystia odpra-
wiana była również w języku mi-

gowym. Niepełnosprawni przy-
wieźli do Łagiewnik, jako dar oł-
tarza, wykonane w ramach war-
sztatów ręcznie haftowane orna-
ty i stuły, malowane obrazy, mo-
zolnie wystrugane rzeźby oraz 
własnoręcznie wykonane świece, 
naczynia ceramiczne i tkaniny.  
Pielgrzymka organizowana jest 
przez Fundację św. Brata Alber-
ta z Radwanowic i diecezjalne 
duszpasterstwo niepełnospraw-
nych w Krakowie. 

„Sonety Rzymskie” kard. Deskura
JANOWI PAWŁOWI II. W 
Wojewódzkiej Bibliotece Pub-
licznej w Krakowie zaprezen-
towano „Sonety Rzymskie” 
kard. Andrzeja Marii Desku-
ra, zadedykowane Janowi Pa-
włowi II. Kardynał Andrzej Ma-
ria Deskur, emerytowany prze-
wodniczący Papieskiej Rady 
Środków Społeczne-
go Przekazu, był bli-
skim przyjacielem Ja-
na Pawła II. „Sonety 
Rzymskie” powstały 
w latach 70., a bez-
pośrednią inspira-
cją dla ich powsta-
nia stały się dwa 

wydarzenia: Sobór Watykań- 
ski II oraz sakra biskupia autora 
wierszy. Książkę otwierają sło-
wa Jana Pawła II: „Szczególne 
miejsce w moim sercu zajmu-
je Andrzej Maria Deskur, dziś 
emerytowany prezydent Papie-
skiej Rady ds. Środków Maso-
wego Przekazu. Włączyłem go 

do Kolegium Kardynalskiego 
w dniu 25 maja 1985 
roku. Od początku 
mojego pontyfikatu, 
zwłaszcza poprzez 
swoje cierpienie, ale 
też poprzez mądrą ra-
dę wielokrotnie był mi 
oparciem”. 

W uroczystości w Szkole im. Piłsudskiego wziął udział  
Ryszard Kaczorowski, b. prezydent RP na uchodźstwie

Życzenia Księdzu Kardynałowi złożyły dzieci ubrane w krakowskie stroje

Prof. Batko był wierny stronom 
rodzinnym
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85. rocznicę urodzin zmarłego 
niedawno Ojca Świętego  
Jana Pawła II szczególnie 
uroczyście obchodzono  
w Krakowie i Wadowicach. 
Świętowano m.in. w Zakopanem, 
Ludźmierzu i Nowym Targu,  
a także w wielu innych  
miejscach Małopolski.

„Wadowice – Janowi Pawło- 
wi II z miłością” – to muzycz-
ny hołd złożony Ojcu Świętemu 
przez najpopularniejszych pol-
skich artystów. W koncercie 17 
maja, w przeddzień papieskich 
urodzin, uczestniczyło kilka tysię-
cy mieszkańców Wadowic, którzy 
obok występów Edyty Geppert, 
Justyny Steczkowskiej, Grzegorza 
Turnaua i zespołu Skaldowie zo-
baczyli, dzięki materiałom archi-
walnym, śpiewającego Jana Pa-
wła II. Podczas koncertu premie-
rową piosenkę „Miasto rodzin-
ne”, do słów Jacka Cygana, za-
śpiewała pochodząca z Wadowic 
Marta Bizoń. 

O godz. 21.37, w godzinę 
śmierci Jana Pawła II, zgroma-
dzeni na rynku w ciszy zapali-
li świece, rozdawane przez sty-
pendystów Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”. 

W sam dzień papieskich uro-
dzin do Wadowic przybyły dzie-
ci i młodzież ze szkół noszących 
imię Jana Pawła II. W ten sposób 
chcieli oni odpowiedzieć na sło-
wa umierającego Papieża: „Szu-
kałem was, a wy przyszliście do 
mnie”. Podczas Mszy św., której 
przewodniczył kard. Franciszek 
Macharski, zebrani dziękowa-
li Bogu za dar wielkiego ponty-
fikatu oraz modlili się o szybką 
beatyfikację Jana Pawła II.

Górale uczcili 85. urodzi-
ny Jana Pawła II poetycką wie-
czornicą pt. „Pokłonić się sło-
wem”, zorganizowaną w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Nowym 
Targu. Przy dźwiękach muzyki 
Fryderyka Chopina podhalańscy 
poeci recytowali wiersze. Wy-
stąpił również góralski zespół 
„Śwarni” z Nowego Targu. 

Górale, którzy przybyli do 
Gaździny Podhala w Ludźmie-

rzu z okazji urodzin Ja-
na Pawła II, uczestniczy-
li m.in. w procesji po 
ogrodzie różańcowym i 
modlili się przed pomni-
kiem Papieża. O rychłą 
beatyfikację Jana Pawła 
II modlili się wierni pod-
czas uroczystej Mszy św. 
w Małym Cichym i na Wiktorów-
kach.  Msza św. odbyła się także 
w sanktuarium Matki Boskiej Fa-
timskiej na Krzeptówkach w Za-
kopanem. W czasie uroczystej 
procesji do ogrodu różańcowe-
go wierni złożyli przed pomni-

kiem Jana Pawła II kwia-
ty. W obchody papieskich 
urodzin włączyły się także 
podhalańskie szkoły. Na-
tomiast oficjalne uroczy-
stości w Zakopanem po-
łączone zostaną ze świę-
towaniem rocznicy wizy-
ty Ojca Świętego w Zako-

panem. Zaplanowano m.in. uro-
czystą sesję Rady Miasta oraz 
Mszę św. przy ołtarzu papieskim 
w parku sanktuarium na Krzep-
tówkach. W programie są także 
wernisaże wystaw, imprezy kul-
turalne i sportowe.  AO

Bp Stanisław Smoleński, długo-
letni biskup pomocniczy archi-
diecezji krakowskiej, jeden z 
najbliższych współpracow-
ników kard. Karola Wojtyły, 
ukończył 17 maja 90 lat. 

Urodził się 17 maja 1915 
r. w Wiedniu. Jego ojciec był  
historykiem, profesorem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Do 
krakowskiego seminarium du-
chownego wstąpił po zdaniu 
matury w 1933 r. Po święce-
niach kapłańskich, które przy-
jął 24 października 1937 r. z 
rąk abp. Adama Stefana Sapie-
hy, wyjechał na studia specjali-
styczne do Rzymu. Studiował 
na Papieskim Ateneum, później-
szym Uniwersytecie św. Toma-
sza „Angelicum”. Po powrocie 

do Polski w 1939 r. przez rok 
był prefektem seminarium du-
chownego w Krakowie, w któ-
rym przez wiele lat (1944–1961) 

pełnił także funkcję ojca du-
chownego. Do 1946 r. był se-
minaryjnym wychowawcą klery-
ka Karola Wojtyły. Tytuł doktora 
teologii na Wydziale Teologicz-
nym UJ uzyskał w 1948 r., gdzie 
później (1948–70) prowadził za-
jęcia dydaktyczne z teologii ży-
cia wewnętrznego. Jest auto-
rem artykułów z dziedziny teo-
logii moralnej. Od 1961 r. był za-
stępcą profesora teologii moral-
nej i prowadził wykłady z teo- 
logii moralnej i pastoralnej do 
1986 r.

14 stycznia 1970 r. papież Pa-
weł VI mianował go biskupem 
pomocniczym arcybiskupa kra-
kowskiego. Święcenia biskupie 
otrzymał 5 kwietnia 1970 roku 
z rąk kard. Karola Wojtyły ra-
zem z bp. Albinem Małysiakiem. 

Za dewizę swego posługiwania 
przyjął słowa św. Pawła z Dru-
giego Listu do Koryntian: Cari-
tas Christi urget nos (Miłość Chry-
stusa przynagla nas).

Pracował w Episkopacie Pol-
ski w komisji ds. duszpaster-
stwa rodzin, a w latach 1975–82 
kierował komisją ds. powołań 
duchownych. W latach 1972–79 
przewodniczył  Komisji Głównej 
Synodu Duszpasterskiego Archi-
diecezji Krakowskiej. Po przej-
ściu na emeryturę w 1992 r., już 
jako biskup senior, nadal uczest-
niczy w życiu archidiecezji. Jest 
też konsultorem Stowarzysze-
nia Apostołów Bożego Miłosier-
dzia „Faustinum”. 

Zawsze lubił kontakty dusz-
pasterskie z ludźmi i obcowanie 
z przyrodą, zwłaszcza góry.  AO

Małopolska

W hołdzie Ojcu Świętemu
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W dzień 
papieskich 
urodzin  
do Wadowic 
przybyli 
uczniowie  
ze szkół im.  
Jana Pawła II

90. urodziny Biskupa Seniora

Wychowawca Papieża

Biskup Senior w 60. rocznicę 
kapłaństwa, 24 X 1997 r.
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Długoletni spór  
o zarządzanie lotniskiem  

w Balicach zmierza 
do końca. Jest szansa, 

że Kraków stanie się 
prawdziwym centrum 
tanich linii lotniczych.

tekst 
PIOTR LEGUTKO

Władze Krakowa i 
Małopolski wresz-
cie mają swoich 
przedstawicieli w 

spółce Międzynarodowy Port 
Lotniczy,  wojsko skłonne jest 
oddać władzę nad Balicami cy-
wilom, a zagraniczny inwestor 
chce zbudować nowy terminal. 
A jeszcze kilka miesięcy temu 
sytuacja wydawała się bezna-
dziejna. Wojsko nie zamierzało 
dzielić się władzą nad – ponoć 
ważnym w planach NATO – lot-
niskiem, co więcej, dowództwo 
jednostki oznajmiło, że w lecie 
przystąpi do remontu pasa star-
towego. W samym szczycie se-
zonu Krakowowi groziło odcię-
cie od świata, i to w momencie, 
gdy papieskie miasto znajduje 
się w centrum światowego zain-
teresowania!

Prawny i własnościowy chaos 
panujący w Balicach skrajnie kon-
trastował z perspektywami ot-
wierającymi się przed lotniskiem. 
Bo z jednej strony w 2004 roku 
liczba pasażerów zbliżyła się do 
miliona, połączenia z Krakowem 
otworzyło 17 przewoźników, za 
to z drugiej strony port nie miał 
ani porządnego terminalu, ani 
parkingu, ani nawet międzyna-
rodowych certyfikatów! W do-
datku na jego rozwój nie miały 
żadnego wpływu władze samo-
rządowe. Spółka MPL była bo-
wiem dowodzona z Warszawy, 
a zarząd reprezentował przede 
wszystkim interesy państwowe-
go przewoźnika (LOT), przerażo-
nego inwazją na Polskę tanich li-
nii. Miarka się przebrała, gdy za-
rządowi „udało się” zniechęcić 
do Krakowa największego tanie-

go przewoźnika – Ryanair, któ-
ry zapowiadał podwojenie licz-
by przewijających się przez Bali-
ce pasażerów.

Idzie nowe

Oczywiście wszyscy urzędni-
cy dementują informację, że to 
właśnie zerwanie rozmów przez 
irlandzkie tanie linie doprowa-
dziło do zmian w spółce MPL. 
Oficjalna wersja głosi, że mamy 
po prostu do czynienia z nową 
polityką państwa, polegającą na 
regionalizacji wszystkich poza-
stołecznych portów lotniczych. 
Tak czy owak, doszło do zmian.  
Prezydent Krakowa i marszałek 
Małopolski desygnowali swoich 
przedstawicieli do nowego za-
rządu, który natychmiast zapo-
wiedział, że ściągnięcie pod Wa-
wel Ryanaira będzie jednym z je-
go priorytetów.

Nieoczekiwanie zmieniły 
też front wojskowe władze, de-
klarując rychłe oddanie zarzą-
du nad lotniskiem spółce MPL, 
co otworzyłoby drogę do uzy-
skania odpowiednich certyfika-
tów i wprowadzenia do Balic za-
granicznego inwestora. Bez za-
strzyku wielkich pieniędzy na 
budowę nowej infrastruktury 
lotnisko zwyczajnie się udusi. 
Już dziś krakowski port jest za 
ciasny i nie spełnia podstawo-
wych standardów, wymaganych 
przy takiej liczbie przebywają-
cych w jednym czasie i miejscu 
ludzi. Nie ma porządnego dojaz-
du, nie ma gdzie zostawić samo-
chodu, pasażerowie czekają na 
odprawę w gigantycznych kolej-
kach, nie ma nawet odpowied-
niego zaplecza gastronomiczne-
go i handlowego, z którego żyje 
większość lotnisk na świecie.

Panna na wydaniu

Lista spraw do załatwienia 
jest znana od dawna. Nic jednak 
nie zapowiadało jej szybkiej rea-

lizacji. Skąd więc ta nagła wola 
zrobienia z Balic portu lotnicze-
go z prawdziwego zdarzenia? 
Skąd przemiana w myśleniu de-
cydentów? Kiedy nie bardzo wia-
domo, o co chodzi… to wiado-
mo, że w grę wchodzą ogromne 
pieniądze. Balice to prawdopo-
dobnie w tej chwili najatrakcyj-
niejsza w tej części Europy pan-
na na wydaniu w lotniczym biz- 
nesie. Nie ma w tej części konty-
nentu drugiego lotniska, które w 
promieniu 100 km obejmowało-
by blisko 8-milionową aglomera-
cję (Małopolska plus Śląsk z połą-
czeniem autostradowym). Praw-
dę mówiąc, tylko tu są warunki 
do stworzenia stałych baz tanich 
linii, gwarantujące rentowność 
i pełne obłożenie lotów. Dlate-
go chęć budowy swojej centra-

li w Balicach 
zgłosił już Esy 
Jet, drugi co 
do wielkości 
tani przewoź-
nik, oraz Cen-
tralwings, pol-
ski lider w tej 
kategorii. Z tego samego powo-
du do stołu rokowań ponownie 
zasiadł lider – Ryanair. 

Nie jest jednak tak, że ta-
nie linie będą w Krakowie bez 
względu na wszystko. Ich racja 
bytu opiera się bowiem na mak-
symalnym obniżeniu kosztów. A 
obniżając drastycznie ceny bile-
tów, Ryanair i EasyJet – podobnie 
jak czekający z decyzją o przylo-
cie do Balic Wizzair – muszą ko-
rzystać z innych źródeł finanso-
wania. Są to na przykład dopła-
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ty do każdego przywiezionego 
pasażera wnoszone przez właś-
cicieli hoteli oraz biur podróży. 
Tani przewoźnik pobiera też czę-
sto myto od lokalnych władz. Raz 
jest to dopłata do pasażera, wy-
nosząca 1–5 euro, innym razem 
opłata za promocję regionu. Ko-
misja Europejska bardzo niechęt-
nie patrzy na pomoc publiczną 
dla prywatnych firm, ale jak na 
razie kary wymierzane tanim li-
niom są symboliczne.

Nieczysta sprawa

Samorządy w wielu miastach 
Europy decydują się na bezpo-
średnie wspieranie tanich prze-
woźników, bo korzyść jest ewi-
dentna. Każdy turysta przylatu-
jący do Krakowa w sezonie zo-

stawia tu średnio kilkaset euro, 
a i w kieszeniach podróżujących 
po świecie krakowian więcej zo-
staje złotówek. Problem w tym, 
że nie wszyscy mający wpływ na 
to, co dzieje się w Balicach, są 
tak samo zainteresowani.

Okazuje się, że Balice dają ta-
nim liniom dużo gorsze warunki 
za tzw. usługi dodatkowe (han-
dlingowe) związane z obsługą 
samolotów. Według Ryanaira, są 
one wygórowane i zdecydowa-
nie najwyższe z obowiązujących 
na lotniskach, gdzie ta firma już 
lata. Tu leży główny powód prze-
ciągających się od miesięcy ne-
gocjacji. 

Według taniego przewoźni-
ka, sprawa ma swoje drugie dno, 
bowiem za obsługę samolotów 
w Balicach odpowiada firma Lot 
Handling Cracow, jako monopoli-
sta, w dodatku związany z konku-
rencją. Nie tylko dużą (LOT), ale i 
tą tanią (Centralwings). Dlatego 
Ryanair rozważa złożenie skar-
gi na praktyki monopolistyczne 
w Balicach do Komisji Europej-
skiej. W sprawę mocno zaanga-
żowali się radni i władze samo-
rządowe, byłoby bowiem praw-
dziwą kompromitacją, gdyby naj-
większy tani przewoźnik, będący 
w stanie przywieźć do Krakowa 
milion pasażerów rocznie, miał 
stąd się wycofać z powodu za-
porowych cen za... usuwanie nie-
czystości z samolotów.

Kolej na kolej

Jeśli ktoś kręci nosem 
na obniżanie opłat lotnisko-
wych dla tanich przewoźni-
ków, warto mu przypomnieć, 
iż inne miasta nie tylko ob-
niżają, ale wręcz dopłacają!  
Ryanair otrzymał od belgij-
skiego Charleroi bezprece-
densową dopłatę promocyj-
ną w wysokości 4 euro za każ-
dego przywiezionego pasaże-
ra. Od Krakowa nikt nie chce 
wyciągać pieniędzy, chodzi o 

to, by wspólnym wysiłkiem 
je tu przywozić, wraz z pasa-
żerami.

Pieniądze wykładać oczywi-
ście trzeba, ale nie na przewoź-
ników, lecz infrastrukturę wo-
kół lotniska. Na budowę dróg 
dojazdowych, wielopoziomo-
wego parkingu, na sfinalizowa-
nie linii kolejowej łączącej Ba-
lice z Dworcem PKP. To są in-
westycje samorządów – miej-
skiego i wojewódzkiego. Inwe-
stycje priorytetowe, bo od te-
go, jakie będziemy mieć lotni-
sko, w pierwszym rzędzie zale-
ży, jak wielu turystów przyleci 
pod Wawel. W budżecie woje-
wództwa są na ten cel pienią-
dze – 2 miliony złotych. Trwa 
jednak spór, jak je wydać. Na 
pewno w tym roku ukończona 
zostanie kolej. Nie jest wciąż 
rozpisany przetarg na budowę 
parkingu, choć przy obecnym 
„obłożeniu” portu taka inwe-
stycja ma stuprocentowe gwa-
rancje rentowności. 

Aby mogła ruszyć rozbu-
dowa samego lotniska, Agen-
cja Mienia Wojskowego bę-
dzie musiała przekazać spół-
ce niezbędne tereny. Praw-
dopodobnie wniesie je w 
aporcie i stanie się kolejnym 
udziałowcem, choć małopol-

ski samorząd wolałby przed 
prywatyzacją nie kompliko-
wać własnościowej struktu-
ry spółki.

Czekanie na inwestora

Zwolennicy wejścia AMW do 
spółki argumentują, że podnio-
słaby się w ten sposób jej war-
tość, przez co ewentualny inwe-
stor też musiałby wejść z wyż-
szym aportem. Przeciwnicy ta-
kiego rozwiązania wietrzą ryzy-
ko wykupienia udziałów agen-
cji przez inwestora… jeszcze 
przed wejściem do spółki, co 
doprowadziłoby do efektu do-
kładnie odwrotnego. Nie musiał-
by już dokładać aż tak dużo. 

A pieniędzy potrzeba moc – 
na budowę terminalu, remont 
pasa, stawianie hangarów, skle-
pów, restauracji itp.  Przyszły in-
westor obejmie prawdopodob-
nie 49 proc. udziałów w spół-
ce MPL (prawo lotnicze nie po-
zwala na większościowy udział 
zagranicznych firm w polskich 
lotniskach). Prezydent Krakowa 
i marszałek województwa ra-
zem z inwestorem mieliby w 
nowej spółce większość, co  wy-
eliminowałoby praktyki mono-
polistyczne państwowego prze-
woźnika... który zresztą wkrót-
ce może zostać przejęty przez 
Lufthansę.  Na razie do chę-
ci zainwestowania w Balicach 
przyznają się cztery firmy: Co-
penhagen Airports (Dania), Vin-
ci Airports (Francja), Morrison 
& CO (Nowa Zelandia) i lotni-
sko wiedeńskie. Wróble na kra-
kowskich dachach ćwierkają, 
że faworytem w tej rozgrywce 
są Duńczycy. 
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 W 2004 roku liczba pasażerów zbliżyła się do miliona
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Przed kilkoma laty ukazał się 
pierwszy tom zbioru poezji  
o Maryi wraz z komentarzami 
autorstwa proboszcza  
z Chrzanowa, ks. dra Stefana 
Misińca. Dziś czytelnik może 
sięgnąć po tom kolejny 
„Maryjnego strumienia w poezji”. 

Oprócz wierszy wybitnych, 
ale i mniej znanych poetów róż-
nych epok, książka zawiera krót-
kie biogramy autorów wraz z ry-
sem historycznym i okolicznoś-
ciami powstania danego utwo-
ru. To bardzo ciekawa, lekko na-
pisana i bogata pod względem 
faktograficznym część książki, o 
przemyślanej, i zapewne prze-
modlonej, konstrukcji. Świadczą 
o tym chociażby tytuły kolej-
nych rozdziałów – sformułowa-
nia wyjęte z wierszy – układają-
ce się w swoistą, oryginalną lita-

nię do Matki Bożej (np. Ucieczka 
polskiej Korony, Słowem krusząca 
moce, Ojców naszych śpiew, Pa-
ni dobrej wieści, Z tłumem idąca, 
Ojczyzny nam strzegąca, Boska i 
ludzka, Obłok złocisty, Nadzieja 
ruin, Harmonia dźwięków, Tęskno-
ta świata).

Jeśli chodzi o same 
wiersze, uderza ich „nasy-
cenie patriotyczne”. Nasu-
wa się nieodparcie wra-
żenie, że my, XXI-wiecz-
ni „serfownicy Interne-
tu”, odeszliśmy daleko 
od takiego rozumienia 
poezji, czy szerzej – 
sztuki. Odeszliśmy też 
chyba niestety od takiej religij-
ności, która w Maryi widziała 
Matkę na każdy – a zwłaszcza na 
ten najtrudniejszy – czas życia. A 
przecież „nieraz potop nas zale-
wał, krew się rzeką lała/ A wciąż 
klasztor w Częstochowie stoi ja-
ko skała” (Jan Lechoń).

„Błagamy Ciebie razem z na-
szą Panią… – woła Zygmunt Kra-
siński. – My, zawieszeni pomiędzy 
otchłanią/ a twym królestwem Oj-
cze, Synu, Duchu!”. Potrzebuje-
my więc umocnienia. A nadzieję 
może wlać w ludzkie serce tylko 

ktoś, kto do głębi je 
rozumie. Władysław 
Syrokomla zwraca 
się do Maryi takimi 
słowami: „Znasz, co 
w myślach się mieści/ 
I co w sercu nam pa-
ła;/ Znasz tajniki bole-
ści,/ boś Ty sama bola-
ła”. Współczesna poet-
ka, nieżyjąca już Jani- 
na Wojnarowska, uka-

zuje ponadczasowość misji Ma-
ryi: „To było tak dawno,/ a może 
właśnie wczoraj,/ kiedy słowa Sy-
meona/ ukazały Ci plan Zbawie-
nia/ przesłaniając cieniem Krzyża/ 
nadzieję Matki”, by w zakończe-
niu wiersza wyznać: „…wczoraj i 

dziś – wierzymy,/ że Cię wziął do 
siebie,/ abyś była na zawsze/ speł-
nieniem tęsknot…”. 

Myślę, że książka ks. Stefana 
Misińca pomoże nam powrócić 
na ścieżkę dziecięcej, ufnej wia-
ry i przypomni, że Matka Boża, 
zawsze wierna swoim obietni-
com, nie pozostawi nas samych. 
„Pociemniałaś od naszych mod-
litw – pisze ks. Janusz S. Pasierb 
– nieruchoma/ słuchasz uważnie/ 
przez kraj i rozproszenia nasze 
idziesz wytrwale…”.
 DOBROMIŁA SALIK

Ks. Stefan Misiniec, Maryjny strumień 
w poezji. Tom drugi, Wydawnictwo  
św. Stanisława BM, Kraków 2004,  
s. 240. Książkę można zamawiać 
w Wydawnictwie (31-101 Kraków, 
ul. Straszewskiego 2; 
tel. 12/429 52 17; 62 88 218) 
oraz drogą elektroniczną:
wydawnictwo@diecezja.krakow.pl 

Lektura na maj

Płynie maryjny strumień

Nie wiem, czy Zdzisław Sło-
nina ma czas, by odmawiać 
jakąkolwiek litanię... Od kiedy 
poczuł powołanie, by rzeźbić i 
fotografować, konsekwentnie i 
z pasją to czyni. A tematy jego 
zabiegów twórczych wiążą się z 
życiem religijnym i z nieustającym 
zachwytem światem. Wystawa 
pn. „Litania Świątnicka” łączy 
rzeźbę i fotografię artysty, który 
od lat poświęca im cały swój 
wolny czas.

Urodzony w Bogdanów-
ce, zachwyca się ciągle na 
nowo Świątnikami Górnymi, 
gdzie od lat mieszka z ro-
dziną. Ukwiecone przydroż-
ne kapliczki, czasem przysypa-
ne złotymi liśćmi, czasem bia-
łym puchem śniegu, są ulubio-
nym tematem jego zdjęć. Za-
chwyca go świat wokół: sze-
rokie pola, wzgórze z kościo-
łem parafialnym, którego wie-
że majaczą na tle burzowego 

nieba, promień światła 
padający na zwykły li-
stek... Refleksyjne, ma-
larskie ujęcia wnoszą 
spokój. Nic dziwnego, 
że często te kadry zdobią to-
miki wierszy, że właśnie je 
wybierają poeci. Ale także te 
same zdjęcia bywają ilustra-
cją informatorów i przewod-

ników po skraju Pogó-
rza Karpackiego, moż-
na je odnaleźć na wi-
dokówkach.

Rzeźbienie świąt-
ków to druga pasja Zdzisła-
wa Słoniny. Od lat powołu-
je do życia Madonny i anioły. 
Wśród dwudziestu rzeźb arty-
sta wyróżnia szczególnie Mat-

kę Bożą z Ludźmierza, którą 
wyrzeźbił w dwóch wersjach. 
Przy jednej uwijają się anio-
łowie złoci, przy drugiej ubra-
ni są w tradycyjne stroje góral-
skie... Wszystkie Madonny są 
pogodne, mają szaty w weso-
łych barwach, uśmiechają się, 
a aniołowie, którzy im towa-
rzyszą,  „swawolą”, wspinając 
się na różne konstrukcje wy-
myślone przez rzeźbiarza. – 
Przy kompozycji z aniołami in-
spirowałem się rzeźbami Ję-
drzeja Wowry – mówi artysta, 
który przyznaje się także do 
fascynacji twórczością Anto-
niego Rząsy. 

„Bogaty i różnorodny koro-
wód świątków Zdzisława Sło-
niny wprowadza nas w barwną 
krainę postaci z tego i jedno-
cześnie nie z tego świata, za-
sługując na radosne zapatrze-
nie” – pisze w minikatalogu 
wystawy ks. Stefan Misiniec. 
 EK

W Muzeum Archidiecezjalnym

Litania Świątnicka
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Powołuje do 
życia Madonny  
i anioły
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Powstało 50 panoram miast

Skutki podróży palatyna
do Krakowa

0bchody 750-lecia lokacji 
Stołecznego Miasta Krakowa 
rozpoczęły imprezy 
przypominające wydarzenia 
sprzed 470 lat.

Muzeum Historyczne m. 
Krakowa zorganizowało in-
scenizację wjazdu palatyna 
Otteinricha do Krakowa, któ-
ry przybył do miasta z licznym 
orszakiem. W postacie histo-
ryczne wcielili się krakowscy 
aktorzy, ubrani w przepięk-
ne, bogate stroje renesanso-
we. Powitanie palatyna (we-
dług scenariusza Witolda Tur-
dzy) rozpoczęło się w Barba-
kanie, gdzie dostojny niemie-
cki gość i burmistrz Krakowa 
wygłaszali oracyje powitalne. 
Potem orszak z towarzyszący-
mi mu muzykantami i rycerza-
mi (Bractwo Srebrnych Orłów) 
ruszył ulicą Floriańską, przez 
Rynek Główny, do Krzyszto-
forów, gdzie na powitanie pa-
latyna pospieszyła para kró-
lewska. W sali Fontany, gdzie 
przygrywał zespół muzyki re-
nesansowej, znów mowom i 
oracjom pochwalnym nie by-
ło końca...

Podróż palatyna rozpoczęła 
się w 1536 roku z Neuburga nad 
Dunajem w Górnej Bawarii, a za-
kończyła się w 1537 w Krako-
wie. Historycznie miała swe uza-
sadnienie. Skutki tej podróży z 
kilku powodów były niezwykłe, 
dlatego słusznie wydarzenie to 
przypomniano. Otteinrich wiózł 
do Krakowa skrypt dłużny na 
niewypłacony posag swej bab-
ki, księżniczki Jadwigi, córki Ka-
zimierza Jagiellończyka, wyda-
nej za księcia na Lanshut, Jerze-
go Bogatego. Panujący wówczas 
w Polsce ostatni z synów Kazi-
mierza Jagiellończyka, Zygmunt 
Stary, dług uregulował, a wnuka 
siostry, który przybył na Wawel, 
godnie ugościł. 

Inscenizacja przyjazdu pa-
latyna do Krakowa przybli-
żyła atmosferę wydarzenia 

sprzed kilkuset lat: w 
renesansowej opra-
wie (stroje, muzyka, 
taniec, walki rycerzy) 
łatwiej można było 
sobie wyobrazić na-
sze miasto w czasach 
dynastii Jagiellonów.

Owocem podróży Ottein-
richa do Krakowa są niezwy-
kłe obrazy, które powstały w 
czasie jej trwania. Palatyn za-
brał ze sobą rysownika, któ-
rego zadaniem było szkicowa-
nie miast, przez które prze-
jeżdżano. Tak powstały pano-
ramy dużych ośrodków: Kra-
kowa, Pragi i Berlina, ale i 
miejsc mniejszych, rezyden-
cji i zamków z terenu Euro-
py Środkowej. Te najstarsze 
wizerunki środkowoeuropej-
skich miast – 50 faksymili 
– pokazano po raz pierwszy 
w Muzeum Historycznym m. 
Krakowa. Wernisaż wystawy 
pn. „Podróż przez centrum 
Europy. Obrazy z podróży pa-
latyna Otteinricha z lat 1536/
37” przygotowało Niemieckie 
Forum Kultury Europy Środ-
kowej i Wschodniej w Poczda-
mie przy współpracy Muzeum 
Historycznego m. Krakowa. 

Odkrycia wedut dokona-
ła w 1991 roku dr Angelika 
Marsch, ekspert w dziedzinie 

historyczno-topogra-
ficznej wizerunków 
miast, ale autor tych 
dzieł jest nieziden-
tyfikowany. Stylisty-
ka obrazów wskazu-
je na artystę z regio-
nu frankońsko-szwab-

skiego, z kręgu Albrechta Dü-
rera, i przypuszcza się, że 
chodzi tu o Mathiasa Gerunga 
(1500–1570). Panoramy miast 
namalowane są tuszem i bar-
wione akwarelami w jednej 
tonacji kolorystycznej. Obec-
nie znajdują się w zbiorach 
Biblioteki Uniwerysteckiej 
w Würzburgu, a ich odkry-
cie stało się wydarzeniem o 
dużym znaczeniu dla histo-
rii kultury i sztuki nie tyl-
ko w Niemczech, ale i w Pol-
sce oraz w Czechach. Historia 
powstania tych obrazów po-
kazuje, jak bliskie były wów-
czas związki między ówczes-
nymi niemieckimi księstwa-
mi, królestwem Czech, księ-
stwem śląskim i królestwem 
polskim. Jak wspólna była i 
jest Europa.  EK

Wystawa „Podróż przez centrum 
Europy. Obrazy z podróży palatyna 
Otteinricha z lat 1536/37” czynna
w Muzeum Historycznym m. Krakowa 
od 12 maja.

Poświęconym piórem

KOMU BIJE DZWON
Ostatnio mogli-
śmy przeczytać 
w jednej z kra-
kowskich ga-
zet, że pewnej 
grupie miesz-
kańców osied-

la Gotyk przeszkadza bicie 
dzwonu, znajdującego się na 
dzwonnicy przy parafialnej 
kaplicy. Ten „dzwon” to tak 
naprawdę niewielka sygna-
turka, której głos rozlega się 
codziennie, po raz pierwszy 
o godzinie 7.30.
Jeśliby uznać wyniki ankie-
ty przeprowadzonej wśród 
internautów za rzetelne i 
odzwierciedlające rzeczy-
wistość, to oznaczałoby, że 
stanowczych przeciwników 
dzwonów jest około 30 proc. 
ankietowanych, a ponad 40 
proc. twierdzi, że im to  wca-
le nie przeszkadza. 
Można starać się zrozumieć 
tych, którzy mieszkają w bez-
pośredniej bliskości kościelnej 
dzwonnicy, i dlatego mówią, 
że płynące z niej dźwięki draż-
nią i denerwują. Jednak po-
winni oni zauważyć, że godzi-
na 7.30 to już nie noc i czas na 
sen, lecz pora, gdy większość 
aktywnych ludzi spieszy do 
swych codziennych obowiąz-
ków. Tym, którym przeszka-
dza głos dzwonów, sparafra-
zowałbym motto znanej po-
wieści: „Nie pytaj, po co i ko-
mu on bije, gdyż on bije za-
wsze dla Ciebie”. Przypomina 
ci (jeśli zapomniałeś) o istnie-
niu Boga, o tym, że Jemu po-
winniśmy oddawać nasze wy-
siłki. Jego głos uświadamia 
nam istnienie śmierci, do któ-
rej dążymy, czy tego chcemy, 
czy też nie, i innej rzeczywi-
stości po zakończeniu nasze-
go ziemskiego życia. On też 
niekiedy budzi resztki ludzkie-
go sumienia. I dlatego nie po-
winno się pozbawiać osied-
li i miast głosu kościelnego 
dzwonu. Tak jak nie powinno 
się zdejmować krzyży z koś-
cielnych wież, tylko dlatego, 
że kogoś drażnią i o czymś 
przypominają.

KS. IRENEUSZ OKARMUS

W postacie 
historyczne 
wcielili się 
krakowscy 
aktorzy, ubrani 
w stroje 
renesansowe
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Parafia w Niepołomicach 
ma więcej świętych 
orędowników w niebie,  
niż liczy mieszkańców. 
Patronuje jej dziesięć 
tysięcy chrześcijańskich 
męczenników, którzy 
w roku 130 zostali 
ukrzyżowani na górze 
Ararat. 

22 czerwca, w sam 
dzień wspomnienia mę-
czeństwa dziesięciu tysię-
cy chrześcijan, wspólno-
ta parafialna w Niepoło-
micach przeżywa odpust. 
Drugim patronem para-
fii jest św. Karol Borome-
usz, zanim został oficjal-
nie ogłoszony świętym. 
Świętemu Karolowi po-
święcona jest jedna z ka-
plic kościoła, w której w 
każdy poniedziałek trwa 
całodzienna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. 

Gotycki kościół, zbu-
dowany z fundacji króla 
Kazimierza Wielkiego w 
latach 1350–58, jest cen-
nym zabytkiem. Więk-
szość parafian czuje się 
odpowiedzialna za swo-
ją świątynię i rozumie, że 
na jej utrzymanie i ko-
nieczne remonty potrzeb-
ne są pieniądze. Aktual-
nie prowadzone są prace 
przy renowacji elewacji 
kościoła, a w niedalekiej 
przyszłości konieczna bę-
dzie kosztowna wymiana 
dachu nad główną nawą. 
Ale to nie jedyne przed-
sięwzięcia gospodarcze, 
jakie w najbliższych la-
tach stoją przed siedmio-
tysięczną wspólnotą. W 
dalszym ciągu trwa prze-
cież budowa kościoła w 

Niepołomicach Jazach, a 
budynek plebanii już wy-
maga remontu. 

Parafia to jednak nie 
tylko sprawy materialne 
i finansowe, lecz praca 
duszpasterska i troska ka-
płanów o duchowy roz-
wój wiernych. Służy temu 
działalność grup, których 
i tutaj nie brakuje, i są po-
dobne jak w wielu para-
fiach. Są wspólnoty Żywe-
go Różańca, ministranci i 
lektorzy, oaza, KSM, scho-
la, kręgi rodzin, wspólno-
ta AA. Oprócz tego w Nie-
połomicach można odbyć 
kurs dla narzeczonych, i 
to zarówno ten tradycyj-
ny, jak w formie sobotnio-  
-niedzielnych dni sku-
pienia dla narzeczonych. 
Przy parafii działa Stowa-
rzyszenie bł. Kolpinga, 
które prowadzi stołów-
ki w szkole podstawowej 
i gimnazjum, dzięki cze-
mu dzieci z biednych ro-
dzin mają zapewnione ta-
nie lub darmowe obiady. 
W tym roku Stowarzysze-

nie organizuje dla kilku-
dziesięciu dzieci wakacyj-
ny wyjazd nad morze. 

Ciekawym pomysłem 
duszpasterskim było 
tzw. aktywne przeżywa-
nie Drogi Krzyżowej w 
Wielkim Poście. Kapła-
ni zachęcali, aby każ-
dy uczestnik tego na-
bożeństwa (a były czte-
ry w każdy piątek) wziął 
z kościoła do domu je-
den gwóźdź – znak mi-
łości Chrystusa do czło-
wieka. Gwoździe by-
ły wystawione w spe-
cjalnej skrzyni w kształ-
cie krzyża. Na cały Wiel-
ki Post przygotowanych 
było około siedmiu ty-
sięcy gwoździ – tyle, ilu 
jest parafian. W sumie 
zabrano ich z kościoła 
około czterech tysięcy. 
W przyszłym roku wier-
ni będą po Drodze Krzy-
żowej zabierać do do-
mu małe cytaty z Pisma 
Świętego; zaś za dwa la-
ta – złote myśli Jana Pa-
wła II.

 

KS. IO

 

PANORAMA PARAFII 
Niepołomice: pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników

Pod liczną opieką świętych

ZDANIEM PROBOSZCZA
Na obrazku prymicyjnym napisałem: „Pan przy-
oblekł mnie mocą”. Dziś napisałbym słowa: 
„Za wszystko dziękujcie Panu”. Dziękczynienie 
to model kształtowania siebie. Wszystko, co 
przychodzi, jest ogromną szansą i we wszyst-
kim, co Pan Bóg daje, są ukryte możliwości 
rozwoju. Mając na uwadze jubileusz 650-le-
cia konsekracji kościoła, przypadający w roku 
2008, podjąłem program ewangelizacyjny pa-
rafii, polegający na tym, że każdy rok będzie 
upływał pod hasłem jednej z sześciu prawd. 
Są  to: „Bóg cię kocha i ma wspaniały plan”, 
„Człowiek jest grzeszny i potrzebuje Bożej 
pomocy”, „Jezus jest jedynym Zbawicielem”, 
„Uwierzyć w Jezusa i przyjąć go jako Pana i 
Zbawiciela”, „Przyjąć do swego życia Ducha 
Świętego”, „Trwać we wspólnocie Kościoła”. 
Zdobyte doświadczenie w duszpasterstwie ro-
dzin i podczas pracy w diecezjalnej centrali 
Ruchu Światło–Życie” bardzo pomaga.

KS. STANISŁAW 
MIKA

Wyświęcony w roku 1982. 
Jako wikariusz pracował w: 
Bielsku-Białej Leszczynach, 
Prokocimiu Nowym, Kra-
kowie Kurdwanowie. Os-
tatnie siedem lat 1998–
2 0 0 5  b y ł  d i e c e z j a l -
nym duszpasterzem ro-
dzin. Od 30.10.2004 ro-
ku jest proboszczem w 
Niepołomicach.

ZAPRASZAMY DO KOŚCIOŁA
      W niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (Suma 
parafialna), 13.00, 16.30, 18.00. 
 W dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00
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Gotycki kościół,  
zbudowany  

w latach 1350–1358,  
jest cennym  

zabytkiem


