
Pamięć – czasem boli 
i przygniata; i wtedy 

chcemy zapomnieć o tym, 
co poza nami. Pamięć po-
zwala mieć jednak kontakt 
z rzeczywistością, która już 
odeszła, z minionymi dzie-
jami, i wtedy cieszymy się, 
że jest w nas siłą wiążącą 
pokolenia. Gdy pamięć bo-
lesna i historyczna spotka-
ją się w jednej chwili, jest 
szansa na jej najpiękniejszy 
owoc – przebaczenie.  
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ZA TYDZIEŃ
  Proboszczem był tu nie-

gdyś słynny dziejopis  Jan 
Długosz, który ufundował 
stojący do dziś kościół. W la-
tach 40. zaś praktykował tu 
kleryk Karol Wojtyła. O PA-
RAFII W RACIBOROWICACH pisze 
Paweł Migas.

  O ROZGŁOŚNIACH REGIONALNYCH 
pisze Piotr Legutko

Zokazji XIV Światowego Dnia Chorego, 
metropolita krakowski abp Stanisław 

Dziwisz przewodniczył Mszy św. w bazylice 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Na 
Mszę św. przyjechali chorzy, osoby starsze 
i niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, 
podopieczni Domów Pomocy Społecznej 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich 
księża kapelani. W homilii metropolita 
podkreślił, że „przyjęcie woli Bożej jest 
najlepszą postawą chrześcijanina w chwi-
lach doświadczeń i w chwilach cierpienia, 
stwarza bowiem możliwość zjednoczenia z 

Chrystusem dźwigającym 
krzyż”. Prosił, by chorzy 
ofiarowali swoje cierpienie 
Bogu dla dobra Kościoła 
w Polsce oraz w intencji 
Ojczyzny i jego biskupiej 
posługi w archidiecezji 
krakowskiej. 

DZIEŃ CHOREGO

W czasie Mszy 
wszystkim 
chętnym 
udzielany
był sakrament 
namaszczenia 
chorych

KS. IRENEUSZ  
OKARMUS

redaktor wydania
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Powołanie specjalnej 
archidiecezjalnej komisji 
historycznej „Pamięć i Troska” 
zapowiedział 11 lutego
ks. dr Robert Nęcek, rzecznik 
archidiecezji krakowskiej.

Zadaniem komisji, w skład 
której wejdą uczeni duchowni 
i świeccy, ma być m.in. przeba-
danie akt Instytutu Pamięci Na-
rodowej pod kątem inwigilacji 
przez SB Kościoła w archidie-
cezji krakowskiej. Przedmio-
tem badań będą nie tylko prze-
śladowania duchownych, ale 
również przypadki współpra-
cy niektórych księży z komu-
nistyczną bezpieką. „Będzie to 
próba całościowego spojrzenia 
na różne płaszczyzny i różne 
wycinki z życia minionej epo-
ki, bo ten czas to również fan-
tastyczne postawy i to w blisko 
75. procentach” – powiedział 
ks. Nęcek, nie wykluczając jed-
nak, że „pewne prawdy będą 
prawdami smutnymi”. Efektem 
działań komisji, która powsta-

nie w najbliższym cza-
sie, będzie prawdopo-
dobnie obszerna pub-
likacja przedstawiająca 
całość problemu.

Ks. Tadeusz Zale-
ski-Isakowicz, którego apel o 
wyjaśnienie kwestii agentury 
SB wśród duchownych „w du-
chu prawdy i miłosierdzia” (pi-
szemy o tym na str. VI) nie-
wątpliwie przyspieszył powo-
łanie komisji, uważa, że jest 
to „krok w dobrym kierunku”, 
choć nieco spóźniony. Wyraził 

także nadzieję, iż nie 
będzie to instytucja fa-
sadowa.

Prof. Ryszard Terle-
cki, dyrektor krakow-
skiego oddziału IPN, 

który od kilku lat prowadzi 
solidne badania naukowe na 
temat prześladowania Kościo-
ła w archidiecezji krakowskiej, 
powiedział, że historycy z In-
stytutu prawdopodobnie nie 
wejdą w skład komisji, ale bę-
dą z nią ściśle współpracować.

BOGDAN GANCARZ

Powstanie komisja historyczna

Duchowni w archiwach SB

SB chciało 
wiedzieć,
co się dzieje
w kurii
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Komendant u Metropolity

KRAKÓW. Nowy komen-
dant małopolskiej policji gen. 
Adam Rapacki odwiedził ks. 
abp. Stanisława Dziwisza. „Po 
pierwsze chciałem się przed-
stawić i poznać księdza arcybi-
skupa osobiście. Przedstawiłem 
mu problemy moje i te związa-
ne z bezpieczeństwem w wo-
jewództwie. Co najważniejsze, 
omawiałem sprawy związane z 
przygotowaniem do wizyty Ojca 
Świętego w Polsce, w Krakowie. 
W tej materii prowadzimy inten-
sywne prace, aby te uroczystości 
godnie zabezpieczyć”.  

W czasie spotkania abp 
Stanisław Dziwisz podzię-
kował nadinspektorowi Ra-
packiemu za gotowość 
współpracy podczas wizyty. 
Podziękował także za goto-
wość służby społeczeństwu 
archidiecezji krakowskiej. 
Metropolita krakowski życzył 
mu owocnej służby i błogosła-
wieństwa Bożego. 
Gen. Rapacki kierował po-
przednio Centralnym Biurem 
Śledczym, które współtwo-
rzył. Był również zastępcą 
Komendanta Głównego Policji. 

Nowe atrakcje

WIELICZKA. W zespole ko-
mór „Maria Teresa” Muzeum 
Żup Krakowskich ustawiono cie-
kawą makietę przedstawiającą 
działalność kopalni w dawnych 
wiekach. Makieta ukazuje trzy 
poziomy kopalni z komorami, 
szybami i kaplicą. Są tam m.in. 
elementy ruchome, pokazujące 
zjazd górników na linie, trans-
port beczki z solą za pomocą 
koła wyciągowego oraz wóz-
ki do transportu soli ciągnię-
te przez konie. Makieta ma dłu-
gość 4 m, zaś wysokość 1,83 m. 

Będzie służyła przede wszyst-
kim celom edukacyjnym.
Kolejną atrakcją muzealną jest 
wystawa „Turystyka w kopalni 
wielickiej”. Pokazano m.in. re-
produkcje kart z prowadzonych 
od 1774 r. ksiąg pamiątkowych 
kopalni. Bywali tu monarcho-
wie polscy i obcy, artyści (m.in. 
Chopin). Zaprezentowano tak-
że dawne  przewodniki ułatwia-
jące zwiedzającym orientację w 
kopalni. Uwagę także zwraca 
kolejka konna, która przewozi-
ła turystów w XIX wieku.

Gen. Rapacki mówił o pracach przygotowawczych do pielgrzymki Papieża

Na makiecie można zobaczyć m.in. zjazd górników na linie
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Więcej na zabytki
OBIETNICE PREZYDENTA 
Prezydent RP Lech Kaczyński  
zapewnił członków Społecz-
nego Komitetu Ochrony 
Zabytków Krakowa, że z bu-
dżetu Kancelarii Prezydenta 
przeznaczy na ochronę kra-
kowskich zabytków o 7 mln zł 
więcej niż w ub. roku. Narodo-

wy Fundusz Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa będzie dys-
ponował kwotą 38 mln zł. W 
bieżącym roku najwięcej pie-
niędzy przeznaczy się na od-
nowę Sukiennic, budowli na 
wzgórzu wawelskim oraz pała-
cu biskupa Erazma Ciołka przy 
ul. Kanoniczej.

KRAKÓW. Znany profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
specjalista od historii średnio-
wiecznej Stanisław Sz. został 
zatrzymany przez krakowską 
policję i tymczasowo areszto-
wany na polecenie Prokuratury 
Okręgowej w Krakowie. 
Prokuratura podejrzewa go 
o kradzież XV-wiecznego in-
kunabułu oraz dwóch XVI- 
-wiecznych starodruków z bi-
blioteki Wyższego Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu. 
Księgi te są dobrami o szcze-
gólnym znaczeniu dla kultury 
narodowej. Ich wartość wstęp-
nie oszacowano na co naj-
mniej pięćdziesiąt tysięcy zło-
tych. Profesor S. przez wiele 
lat opiekował się zbiorami bi-
blioteki Wyższego Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu i 

cieszył się tam pełnym zaufa-
niem. 
Aresztowanie profesora to szok 
dla krakowskiego środowiska 
naukowego, gdyż był on nie 
tylko cenionym naukowcem, 
kierownikiem Zakładu Historii 
Polski Średniowiecznej, ale 
także jako ekspert pomagał w 
odzyskaniu starodruków skra-
dzionych przed kilkoma laty z 
Biblioteki Jagiellońskiej.
W momencie zatrzymania poli-
cja znalazła przy nim trzy cen-
ne księgi. Kilkadziesiąt kolej-
nych odkryto u niego w domu i 
w zaprzyjaźnionym z nim zakła-
dzie introligatorskim. Wszystkie 
miały pieczątki sandomierskiej 
biblioteki. Stanisław Sz. przy-
znał się do kradzieży kilkudzie-
sięciu inkunabułów i sprzedaży 
kilku z nich.

W LUDŹMIERZU 5 lutego 
odbyła się Kumoterska Gońba 
(wyścigi lekkich sań góralskich 
połączone z innymi konkuren-
cjami)  poprzedzona Paradą 
Gazdowską wokół sanktuarium 
Gaździny Podhala. Świątynię 
otoczyło blisko 70 konnych za-
przęgów. To niezwykle widowi-
skowe wydarzenie poprzedziła 
Msza św. w tamtejszym koście-
le. Wśród fiakrów nie brakowa-
ło młodych górali. „Zachęciłem 

rodziców, co by my syćka się 
ozdajali do Gaździny Podhala. 
Przygotowania trwały przez ca-
łą sobotę, bo trzeba konia opo-
rządzić, sanie wypolerować…” – 
opowiadał Tomek Leja z Cichego. 
Kumoterskie Gońby odbywają 
się na Podhalu każdej zimy. Od 
początku stycznia do końca lu-
tego gonitwy urządzane są w in-
nej gminie regionu. Odbyły się 
już wyścigi w Małem Cichem, 
Szaflarach i Zakopanem. 

Historyk podejrzany o kradzieże

Parada Gazdowska 

Górale jechali z paradą

JA
N

 G
LĄ

BI
Ń

SK
I



G O Ś Ć  K R A K O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
19 lutego  2006

III

Z Gliczarowa do Nowego Targu 

III Bieg Podhalański im. Jana Pawła II
W blasku słońca i pod bez-
chmurnym niebem z widokiem 
na Tatry i Gorce blisko 500 
górali i turystów z całego kraju 
wystartowało 5 lutego w III 
Biegu Podhalańskim im. Jana 
Pawła II. Zawody rozegrano 
na szlaku narciarskim, wiodą- 
cym z Gliczarowa Górnego  
k. Bukowiny na nowotar-
skie lotnisko, którym niegdyś 
wędrował  kard. Karola Wojtyła. 
Honorowy patronat nad bie-
giem objęli metropolita kra-
kowski abp Stanisław Dziwisz 
i wojewoda małopolski. 

Przed wyruszeniem na nar-
ciarski szlak zawodnicy uczestni-
czyli we Mszy św. w parafialnym 
kościele w Gliczarowie Górnym. 
Dziękowano Panu Bogu za prze-
piękną pogodę i modlono się o 
siły na przejazd. Do wyboru by-
ły dwie trasy, osobno dla kobiet 
i mężczyzn, bez kategorii wie-
kowych: główna na dystansie 40 
kilometrów i papieska – 20 kilo-
metrów. 

Na stracie III Biegu Podhalań-
skiego stanęli zawodnicy nie tyl-
ko z Podhala, ale i z całej Polski, 
byli również obywatele Niemiec, 
Słowacji i Litwy. Dało się zauwa-
żyć także godnego reprezentan-
ta duchownych – ks. Tadeusza Ju-
chasa, kustosza sanktuarium Mat-
ki Boskiej w Ludźmierzu. Laur dla 
najstarszego uczestnika przypadł 
znanemu podhalańskiemu poecie 
i przyjacielowi ks. Józefa Tischne-
ra – Romanowi Dziobo-
niowi (rocznik 1933), 
który utrzymuje znako-
mitą formę. Wszyscy za-
wodnicy zgodnie pod-
kreślali, że mimo zdarza-
jących się na trasie upad-
ków i różnych niedoma-

gań, wysiłek się na pewno opłacił, 
bo wynagrodzeniem był cudow-
ny widok na panoramę Tatr i Gor-
ców i ich ośnieżone szczyty. Byli 
i tacy, co traktują ten bieg w wy-
miarze bardziej duchowym – jak 
pielgrzymkę. 

Wśród dorosłych na dystan-
sie 20 km najlepszą wśród ko-
biet okazała się Paulina Maciu-
szek z Rabki Zdroju. Odcinek z 
Gliczarowa na nowotarskie lot-

nisko pokonała w cią-
gu niespełna 50 minut. 
Z mężczyzn najlepszy 
na tym samym dystan-
sie był Mateusz Nuciak 
z Sieniawy k. Nowego 
Targu. W grupie startu-
jących na dystansie 40 

km najlepszym wśród panów był 
Piotr Kocoń z Katowic.

W gronie górali nie brakło 
i  takich, którzy zamiast nar-
ciarskiego ubrania, przywdzia-
li na siebie strój regionalny i 
w nim pokonali całą trasę. Jed-
nym z takich zawodników okazał 
się Krzysztof Kurańda, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 w No-
wym Targu. Akcenty regionalne 
były obecne i podczas ceremonii 
wręczenia nagród zawodnikom. 
Zwycięskie fanfary wygrywała ka-
pela góralska. Burmistrz Nowe-
go Targu Marek Fryźlewicz pod-
kreślił, że impreza z roku na rok 
cieszy się coraz większą popular-
nością, dziękując jednocześnie 
wszystkim za zaangażowanie i 
uczestnictwo w biegu.  

Organizatorem biegu by-
li: Tatrzański Związek Narciar-
ski, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz 
podhalańskie samorządy. Zaś pa-
tronat medialny nad biegiem ob-
jął m.in. „Gość Niedzielny”. 

JAN GŁĄBIŃSKI

Z ks. bp. Tadeuszem 
Pieronkiem, wizytatorem 
papieskim klasztoru ojców 
kamedułów na Bielanach, 
rozmawia Paweł Migas

PAWEŁ MIGAS: Przez ostatnich 
kilka miesięcy był Ksiądz Bi-
skup wizytatorem papieskim 
w krakowskim klasztorze ka-
medułów. Na czym polegała 
misja Księdza Biskupa?

BP TADEUSZ PIERONEK: – Pod 
koniec września ubiegłego ro-
ku, na skutek skarg napływają-
cych do arcybiskupa Dziwisza 
i do Stolicy Apostolskiej, zo-
stałem powołany na wizytatora 
apostolskiego Bielan. Chodziło 
o sprawdzenie dwóch spraw: po 
pierwsze stanu wspólnoty za-

konnej, a po drugie spraw eko-
nomicznych. Na ten czas za-
wieszone zostały uprawnienia 
przeora. Po dokonaniu wizyta-
cji przesłałem raport do Kongre-
gacji ds. Instytutów Życia Konse-

krowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego.

Co zadecydowało o odwoła-
niu ojca Maksymiliana Ko-
złowskiego?

– Klasztor na Srebrnej Gó-
rze to ważne miejsce i cen-
ny zabytek sakralny, ale bar-
dzo zaniedbany. Zadania zwią-
zane z pozyskiwaniem środ-
ków na prowadzenie remontu 
i ich spożytkowaniem, zarząd 
majątkiem klasztoru oraz tro-
ska o zachowanie duchowe-
go kształtu wspólnoty przero-
sły możliwości przeora. Myślę, 
że wynikło to z pewnych cech 
charakteru przeora, który zro-
bił dużo dobrego, ale nieste-
ty, doprowadził do konfliktów 
z ludźmi w Przegorzałach i w 
Krakowie. 

Co teraz będzie z klaszto-
rem?

– Stolica Apostolska powołała 
papieskiego komisarza w osobie 
o. Marka Szeligi, byłego opata 
klasztoru benedyktynów w Tyń-
cu. Podlega on bezpośrednio Wa-
tykanowi, z pominięciem przeło-
żonego wspólnoty kamedułów, 
czyli ojca generała. Ma uporząd-
kować sprawy klasztoru. To jest 
duża praca, którą musi wykonać, 
więc potrzeba trochę czasu. Ko-
misarz ma też zapewnić charak-
ter religijny tej wspólnoty zgod-
ny z kamedulskim charyzmatem. 
Benedyktyni mają podobną du-
chowość jak kameduli, a opat ty-
niecki ma doświadczenie zarów-
no w kierowaniu wspólnotą, jak i 
w prowadzeniu remontów zabu-
dowań klasztornych, więc to mu 
na pewno pomoże.  

Przeor kamedułów odwołany

Zmiany na Srebrnej Górze

W III Biegu 
Podhalańskim 
im. Jana Pawła II 
rywalizowano 
na dystansie 40 
i 20 kilometrów
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Biskup Tadeusz Pieronek 
był wizytatorem apostolskim 
na Bielanach
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Wśredniowiecznym cyster-
skim kościele – Eucharystia. 
Kardynał Franciszek Machar- 
ski. Opat benedyktynów. 

Opat cystersów. Proboszcz mogilskiej pa-
rafii. Kilkunastu innych kapłanów, wśród 
nich syn, benedyktyn. To on wygłasza ho-
milię.  

We wzruszających słowach przywołuje 
świętą historię życia „Pani Matki”. Dzięku-
je „za skarb sędziwej i zarazem przykładnej 
starości”. W dniu Matki Boskiej Gromnicznej 
podkreśla to, co zapewne chciałaby podkre-
ślić jego stuletnia matka, Helena Mycielska: 
że prawdą naszego usynowienia, prawdą 
naszego prawdziwego szlachectwa 
jest „przygarnięcie nas do świetli-
stej Boskości Jezusa”.

Jako i my odpuszczamy…

Lata II wojny światowej, a na-
stępnie prześladowań komuni-
stycznych pani Helena przetrzy-
mała, zawierzając Opatrzności. 
Od 1955 r., kiedy zamieszkała na 
Śląsku, mimo zakazu władz uczy-
ła religii. W roku 1969, po prze-

prowadzce do Nowej Huty, kontynuowała 
pracę katechetyczną wśród Romów.

„Z powodu »złego pochodzenia«, ja-
ko byłym ziemianom, odbierano nam kil-
kakrotnie cały dorobek materialny. Z tego 
też powodu część z nas musiała emigro-
wać. Jedynie z wartości duchowych niko-
mu nie udało się naszej rodziny ograbić! – 
podkreślają dzieci Heleny Mycielskiej. 

W rodzinie Mycielskich modlono się 
wiele, dziękując za każde dobro. Ale nie 
tylko to. Mimo doznawanych wielkich 
krzywd przebaczającą modlitwą zawsze 
otaczano nieprzyjaciół – czy byli to hit-
lerowcy, czy bolszewicy, czy „wykonaw-
cy postanowień Manifestu Lipcowego”, 
czy pospolici złodzieje. Była to jednak wy-
trwała postawa obojga małżonków. „Mat-
ce wtórował mąż, nasz ojciec – mówił w 
homilii o. Ludwik. – Za panią matką idzie 
pacierz gładko... wtedy tylko, gdy on stoi 
za nią i gdy on wspiera”. 

Zapewne również tę ewangeliczną po-
stawę przebaczenia mają na myśli dzieci, 
mówiąc: „Z Mamą kojarzy nam się słowo 

heroizm”. Przecież tylko ludzie 
wielcy potrafią miłować nieprzy-
jaciół i modlić się za tych, którzy 
im źle czynią.

Arystokratka i dobry człowiek

Znany benedyktyn z Tyńca o. 
Leon Knabit dobrze pamięta pa-
nią Helenę z dawnych lat, bo z jej 
synem, wówczas bratem Ludwi-
kiem, był w nowicjacie. „Kiedy 
moja siostra wychodziła za mąż, 

Najstarszy syn Jubilatki 
ma siedemdziesiąt kilka lat. 
Przywołując wspomnienia 
z dzieciństwa, mówi o trzech 
podstawowych cechach mamy. 
To odwaga, szacunek 
dla ludzi prostych i wielkie 
przywiązanie do religii. 

tekst 
DOBROMIŁA SALIK

Po prawej: Helena 
w latach młodości 
Poniżej: Przez dwie 
godziny Jubilatka 
przyjmowała 
życzenia.
W każdego 
wpatrywała się 
z wielką uwagą. 
Obok niej 
wnuczka 
Marianna di Pauli

Sonda

MAMA, BABCIA, PRABABCIA…
HIERONIM MYCIELSKI – NAJSTARSZY SYN

– To nie było takie „płaczli-
we” wychowanie. Nieraz by-
ło zimno, albo gorąco, albo 
nie było co jeść, bo przecież 
wojna… A wychowanie było 
twarde – mama uczyła nas za-

wsze, a zwłaszcza mnie, bo byłem najstar-
szy, żeby sobie w każdej sytuacji samemu 
radzić. Kiedy mając 10 lat wszedłem na 
wysokie drzewo i nie umiałem zejść, po-
prosiłem mamę, żeby mi pomogła. A ona 
powiedziała: „Jakżeś umiał wejść, to po-
trafisz zejść”. Całe życie to pamiętałem, 
żeby sobie samemu dawać radę, a prosić 
o pomoc tylko w ostateczności.

ANUSIA DE CHARETTE – WNUCZKA, CÓRKA 
MARII-LUDWIKI

– Kiedy w dzieciństwie od-
wiedzałam babcię i dzia-
dzia, odmawiałam pa-
cierz przed obrazkiem Pana 
Jezusa z promieniującym 
Sercem. Ten obrazek wszę-

dzie im towarzyszył. Przy kolejnych 
przeprowadzkach pojawiał się w no-
wym mieszkaniu jeszcze przed mebla-
mi. Za przykładem dziadków również ja 
i mój mąż w dniu ślubu poświęciliśmy się 
Sercu Pana Jezusa. Wszyscy wiedzą, że 
babcia była wspaniała w tak bardzo trud-
nym, pełnym niebezpieczeństw życiu, ale 
od siebie chciałam powiedzieć, że bycie z 
nią teraz, w tych latach, jest dla nas wiel-
kim szczęściem, i momenty, które spędza 
z czwórką moich dzieci, pozostaną dla 
nich na całe życie pamiątką. Starsze prze-
bywają z prababcią z wielką radością – ra-
zem z nią śpiewają, prowadzą ciekawe 
rozmowy, rysują. A kiedy przyjechaliśmy 
z Paryża z naszą trzyletnią córeczką, ją 
też prababcia umiała zabawić i mała bar-
dzo do niej lgnęła. 
 
HANIA MYTYCH – PRAWNUCZKA, WNUCZKA 
ANNY, Z KUZYNKĄ JULIĄ GORAYSKĄ, NAJMŁOD-
SZĄ PRAWNUCZKĄ HELENY 

– Moja mama jest 
najstarszą wnucz-
ką Jubilatki. Od 
dziecka mieliśmy 
bardzo dobry kon-
takt z prababcią, 

usiłowaliśmy jak najczęściej się z nią 
spotykać. Prababcia jest niesamowita. 
Rozmowy z nią są zawsze bardzo in-
teresujące. Ma pamięć, jak na osobę 
stuletnią, niebywałą. Pamięta wszyst-
kie daty historyczne, a także historię 
całej rodziny. 
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100. rocznica urodzin Heleny z Broël-Platerów Mycielskiej w cysterskim opactwie w Krakowie Mogile

 Za Panią Matką
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w niełatwych latach 60. – wspomina epi-
zod, który połączył obie rodziny – zgada-
ło się na temat stroju ślubnego i pani My-
cielska powiedziała do mamy: »Po cóż się 
pani będzie kosztowała, mam wspania-
łą suknię«. I siostra paraduje na zdjęciach 
ślubnych w sukni otrzymanej od państwa 
Mycielskich!”. 

„Była w niej zawsze jasność sądów i za-
angażowanie w życie Kościoła – podkre-

śla. – Trzeba sobie życzyć, żeby takich lu-
dzi było dużo, bo długo żyć to nie filozo-
fia, ale tak pięknie – to sztuka! Otrzymu-
jąc odznaczenie papieskie, pani Mycielska 
powiedziała, że przyjmuje je w imieniu 
wszystkich polskich kobiet, które trwały i 
trwają przy Kościele i wychowują dobrze 
dzieci. Arystokratka, a jednocześnie pro-
sty, zwyczajny, dobry człowiek…”.

Gdy Helena Mycielska przeprowadziła 
się do Krakowa, wrosła mocno w mogilską 
parafię. Proboszcz, o. Cyprian Świerczyń-
ski, zna ją od wielu lat. „ Jestem pod wra-
żeniem osobowości pani Heleny – wyzna-
je. – Zawsze bardzo chętnie służyła mi po-
mocą oraz radą. Wciąż wiernie ofiarowu-
je wspólnocie parafialnej dar swojej mod-
litwy. Ja i moi współbracia z radością nie-
siemy jej posługę sakramentalną”.

Zgodnie z pragnieniem Jubilatki, ojco-
wie cystersi przeznaczyli składkę podczas 
jubileuszowej Mszy św. na misje. „Dzisiej-
sze ofiary na tacę będą dla niej jeszcze 
milsze niż serdeczne kwiaty” – tłumaczył 
w homilii syn benedyktyn.

Spotkanie rodzinno-przyjacielskie od-
było się po Eucharystii w cysterskim opa-
ctwie. Wreszcie, po życzeniach, Helena 
Mycielska zabiera głos. Głośno, wyraźnie 
przypomina o historii Polski. Mówi między 
innymi o XVII-wiecznym bohaterze naro-
dowym i chrześcijańskim hetmanie Stani-
sławie Żółkiewskim. I z humorem kończy: 
„Najserdeczniej wam dziękuję za obec-
ność i za poparcie, którego naszej »firmie 
rodzinnej« udzielacie!”. 
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KARD. FRANCISZEK MACHARSKI

Pani Helena urodziła się w dzień 
Ofiarowania Pańskiego. Pan Jezus 

ofiarowany w świątyni... Jakże wyraźne 
wydarzenie, które mówi, po co Pan 
Jezus się narodził. Pierwszy znak wielki 
– ofiarowania. A matka to robi, odczytu-
jąc zamysły Ojca Niebieskiego. Więc to 
jest wspaniałe święto ofiarnej miłości. 
Na tym tle widać, jaka to jest tajemnica 
życia: małżonki, matki, która zupełnie 
się oddaje temu właśnie – żeby się w 
tym małżeństwie, wobec tych dzieci, 
spełniły zamiary Pana Boga. W biedzie, 
w trudach, w utrapieniach wychowania. 
A kiedy dzieci w domu już nie było – bo 
i domu nie było – nie wytrzymała, za-
częła się zajmować wszystkimi potrze-
bującymi pomocy. To jest ta wspaniała, 
podziw budząca ofiarność. I to nie tylko 
ta życzliwość rodzinna, dla wielkiej ro-
dziny – bo iluż tu wnuków, prawnuków, 
przyjaciół! To było mało. Oto jeszcze 
trudny, mało dostępny dla nas naród: 
Romowie, o których godność zabiegała  
praktycznie, nie po gazetach, oddając 
im się na służbę, ryzykując. A teraz przy-
szła do swojego kościoła parafialnego, 
do którego chodziła ze swoim mężem 
przez tyle lat. Do tego kościoła wróciła 
stuletnia. 
W 1998 r., bardzo uradowany, mogłem 
wręczyć jej na Franciszkańskiej papie-
skie odznaczenie, Order św. Sylwestra. 
To był znak życzliwości Ojca Świętego 
Jana Pawła II, który znał panią Mycielską. 
Mogłem go jej przekazać. Z wdzięcznoś-
cią. Myśląc o tylu, tylu dobrych ludziach, 
którzy setki nie dożyli, którym Papież 
nie zdążył dać znaku swojej wdzięczno-
ści. Wdzięczności Kościoła.

DZIESIĄTKI LAT WĘDRÓWKI POD PRĄD
Doprawdy, spełnia się polskie przysłowie: Za panią matką idzie pacierz gładko. 
Oto jesteśmy tu wszyscy, z Polski i z zagranicy: piątka dzieci, wnuki, prawnuki. 
Rodzina dalsza. Przyjaciele. Księża. Zza Lwowa przyjechali Ukraińcy: przedsta-
wiciele rodziny – nieżyjących już – Hańdzi i Nikołki Onimów, którzy we wrześ-
niu 1939 roku uratowali życie mnie i mojemu starszemu rodzeństwu.
Bo co – za Panią Matką – w historycznej dali? Grzmoty wojny, niepokoje o nas, 
niepokoje o wię zionego męża, naszego ojca, szarugi i komunistyczne szarpaniny, ciężkie 
prace, wygnania, szesnaście przeprowadzek (z jednego krańca Polski – na drugi). I trace-
nie wszystkiego, co rodzice aktualnie posiadali. Za Panią Matką... dziesiątki lat wędrówki 
pod prąd. Represje. Szykany. Okrutne ośmieszanie po wystąpieniach przeciw propagowa-
niu w mediach przemocy i pornografii. Za Panią Matką... czterdzieści lat pracy katechetycz-
nej – zawsze z tą charakte rys tyczną predy lek  cją; ze służebną miłością do narodu Romów. 

O. LUDWIK MYCIELSKI, benedyktyn z Biskupowa

fragment homilii podczas Mszy św. w bazylice Świętego Krzyża w Krakowie Mogile 2 lutego 2006 r.

100. rocznica urodzin Heleny z Broël-Platerów Mycielskiej w cysterskim opactwie w Krakowie Mogile

 Za Panią Matką

HELENA MYCIELSKA
Urodziła się w Krakowie 2 lutego 1906 r. jako cór-
ka Zygmunta i Anny z hr. Belina Brzozowskich, 
hr. Broël Platerów, właścicieli majątku Białaczów 
(dawne województwo kieleckie), jako piąta z oś-
miorga rodzeństwa. Była wychowanką Sióstr Sacré 
Coeur (1918–1923) w Zbylitowskiej Górze pod 
Tarnowem. Maturę zdała w Krakowie (1924) w 
Gimnazjum im. Kaplińskiej. Studiowała na pa-
ryskiej Sorbonie  (1924–25) oraz w Państwowej 
Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1925–30). 
Od roku 1924 – członkini Sodalicji Mariańskiej. W 
1931 r. poślubiła Ludwika hr. Mycielskiego, ordy-
nata majątku Borynicze k. Lwowa. Urodziła pię-
cioro dzieci: Hieronima, Annę, Marię-Ludwikę, 
Stanisława (Ludwika-Marię) i Jacka.
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Dawni przywódcy „Solidarności” 
w Hucie im. Lenina ujawnili 
8 lutego nazwiska ośmiu tajnych 
współpracowników SB.

Na początku stycznia Jan Cie-
sielski, Mieczysław Gil, Stani-
sław Handzlik i Edward Nowak 
zaapelowali do dawnych agen-
tów SB działających wśród hut-
niczej „Solidarności” o ujawnie-
nie się i opisanie szczegółów 
swej działalności. Dali im na to 
miesiąc. W tym terminie zrobił 
to jedynie Stanisław Filosek, TW 
„Kałamarz”.

W trakcie konferencji praso-
wej, która odbywała się w bu-
dynku Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Nowej Hucie, o swej 
współpracy z SB zdecydował się 
również opowiedzieć Stefan Py-
tel, TW „Stefan”. Stwierdził, że 
jako inspektor BHP na Zgniata-
czu, podawał esbekom jedynie 
informacje na temat wypadków 
przy pracy i norm bezpieczeń-
stwa. Na pytanie, jak w takim ra-
zie jego nazwisko znalazło się 
w aktach dotyczących jego in-
wigilowanych kolegów, nie po-
trafił udzielić przekonującej od-
powiedzi. 

Wbrew pozorom, dla SB 
każda, nawet drobna informa-
cja, choćby o BHP, była waż-
na. Z takich informacyjnych ka-
myków układano mozaikę, da-
jącą szerszy obraz i pozwala-
jącą na działania przeciw oso-
bom lub strukturom uznanym 

za wrogie. Dzienni-
karze obecni na kon-
ferencji  wybuchnę-
li śmiechem, gdy ka-
pelan hutniczej „Soli-
darności” ks. Tadeusz 
Zaleski-Isakowicz po-
wiedział, że Eugeniusz 
Koch ps. „Biały” donosił na jego 
psa. Tymczasem były to bardzo 
ważne informacje. Po  dwukrot-
nych napadach w połowie lat 
80., ks. Zaleskiemu podarowano 
psa do obrony. Podany esbekom 
przez „Białego” portret psycho-
logiczny tego psa: czy jest ła-
godny, czy agresywny, jak odno-
si się do nieznajomych, co lubi 
jeść, mógł być bardzo pomocny 
w razie kolejnego napadu.

Dla ks. Zaleskiego 
bolesna była wiado-
mość, że donosicielem 
o pseudonimie „Jarek” 
okazał się jego dobry 
znajomy i współpra-
cownik z Towarzystwa 
Brata Alberta Wacław 

Rusek. „Był kiedyś klerykiem, po-
tem pracował w hucie. Był cenio-
nym donosicielem. Jego zada-
niem było rozpracowywanie no-
wohuckich księży: ks. Kazimie-
rza Jancarza, ks. Władysława Pal-
mowskiego i mnie” – powiedział 
ks. Zaleski.

Dodał również, że w udo-
stępnionych mu przez IPN ak-
tach jego inwigilacji znalazły się 
także kryptonimy księży – taj-

nych współpracowników. „Ak-
ta IPN nie są tylko świadectwem 
załamań ludzkich. Jest tam tak-
że wiele świadectw bohaterstwa 
ludzi (także księży i zakonnic), 
którzy nie dali się złamać. Nie 
chcę być lustratorem archidie-
cezji krakowskiej. Jestem dum-
ny z przynależności do tej ar-
chidiecezji. Będę do końca ży-
cia wdzięczny ks. kard. Francisz-
kowi Macharskiemu za obronę 
mojej osoby. Proces beatyfi-
kacyjny Jana Pawła II jest jed-
nak dobrą okazją do wyjaśnie-
nia sprawy agentury, w duchu 
prawdy i miłosierdzia. Prawdy 
nie trzeba się bać” – stwierdził 
Zaleski.

BOGDAN GANCARZ

Działacze nowohuckiej „Solidarności” ujawnili agentów

Nie trzeba bać się prawdy

Z danej im szansy 
skorzystało jedynie 
dwóch tajnych 
współpracowników 
– mówili działacze 
„Solidarności”
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POWSTANIE 
KOMISJA HISTORYCZNA

KOMUNIKAT KS. DR. ROBERTA NĘCKA,
RZECZNIKA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Archidiecezja Krakowska powołuje specjal-
ną komisję historyczną „Pamięć i Troska” do 
zbadania dokumentów Instytutu Pamięci 
Narodowej dotyczących ról i postaw, a także cier-
pień kapłanów pracujących na terenie archidie-
cezji w czasach PRL. Kilkuosobowa komisja skła-
dać się będzie ze specjalistów i naukowców,  którzy  w spo-
sób  kompetentny i odpowiedzialny przekażą opinii publicz-
nej wyniki swoich badań. 

Kraków, 9 lutego 2006 r.

WSPÓŁPRACUJEMY Z KOŚCIOŁEM KRAKOWSKIM
MÓWI PROF. RYSZARD TERLECKI,
DYREKTOR ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W KRAKOWIE

– Od początku działalności IPN w Krakowie utrzymy-
waliśmy regularne kontakty z ks. kard. Franciszkiem 
Macharskim i ks. bp. Kazimierzem Nyczem. Nasi ba-
dacze zawsze spotykali się z życzliwością. Bez prob-
lemu udostępniano nam materiały z archiwum ku-
rii metropolitalnej. Przyjęliśmy wówczas wspólnie 

zasadę, i tę koncepcję podtrzymał obecny metropolita ks. abp 
Stanisław Dziwisz, że informacje dotyczące Kościoła krakowskie-
go (w tym agentury wśród kleru) będą prezentowane w publika-
cjach naukowych. Uważam, że jest to zdrowa zasada, gdyż z jed-
nej strony nie uchybia jawności badań, z drugiej zaś daje możli-
wość ukazania szerszego kontekstu opisywanych spraw.
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Poświęconym piórem

LEKCJA 
WYCHOWAWCZA

Nie milkną echa
tragedii w Kato-
wicach. Gdzieś 
na marginesie 
dyskusji na te-
mat tego, kto za-

winił i czy można było unik-
nąć katastrofy, pojawiają się 
pytania o stan wrażliwości 
polskiego społeczeństwa. Bo 
tak to już jest, że w mo-
mentach szczególnie wiel-
kiej ludzkiej tragedii moż-
na łatwo zobaczyć, ile jest w 
nas empatii i ducha solidar-
ności z cierpiącymi. Gdy pi-
szę te słowa, przychodzi mi 
na myśl drugi konkurs sko-
ków w Zakopanem, w ra-
mach Pucharu Świata. Do 
dziś zdania są podzielone, 
czy dobrze się stało, że roze-
grano zawody na drugi dzień 
po tragedii w Katowicach. Ci, 
którzy są zdania, że nie po-
winny się one odbyć, argu-
mentują, że przecież to była 
impreza o charakterze roz-
rywkowym, a więc nie po-
winno jej być. Jednak jesz-
cze raz okazało się, że tam, 
gdzie w nasze życie zbioro-
we wchodzi tajemnica śmier-
ci, potrafimy się zachować. 
Tak było przecież w dniach 
żałoby po śmierci Jana Pawła 
II, gdy życie zatrzymało się, 
a ludzie gromadzili się spon-
tanicznie, by we wspólno-
cie okazywać żal i smutek. 
Milczące tłumy, zebrane pod 
skocznią w niedzielę, były 
świadectwem solidarności z 
cierpiącymi po stracie swo-
ich bliskich. Modlitwa przed 
zawodami w intencji tych, co 
ponieśli śmierć, poszkodo-
wanych oraz rodzin ofiar wy-
padku przemawiała bardzo 
do wyobraźni i serc kibiców, 
także tych przed telewizora-
mi. To była cenna lekcja wy-
chowawcza dla młodych lu-
dzi. Oni być może zapamię-
tają i zrozumieją, że są sytua-
cje, w których wszystko staje 
się nieważne. Tak było w nie-
dzielę w Zakopanem. Mało 
kto wtedy myślał o skokach.

KS. IRENEUSZ OKARMUS

Wycieczki, plenery, kiermasze, 
spektakle, wystawy własnej 
twórczości – to nie program kółka 
artystycznego w elitarnej szkole, 
ale rzeczywistość środowiskowych 
domów samopomocy i warsztatów 
terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 
czy cierpiących na zaburzenia 
psychiczne. 

Kiedyś ze wstydem byli cho-
wani w domach, ukrywani, że-
by sąsiedzi nie wyśmiewali się 
z dziecka i jego rodziców. Dziś 
coraz częściej wychodzą do co-
dziennych zajęć, odkrywając 
swoje zdolności i talenty. 

Gdy siostra Wirginia zakła-
dała w Krakowie świetlicę dla 
niepełnosprawnych dzieci, my-
ślała chyba przede wszystkim 
o tym, żeby pomóc rodzinom. 
Dać rodzicom chwilę wytchnie-
nia, a dzieciom trochę radości i 
wspólnej zabawy. Reaktywowa-
na w 1990 r. Caritas Archidie-
cezji Krakowskiej szyb-
ko nawiązała współpra-
cę ze świetlicą prowa-
dzoną przez siostry słu-
żebniczki.

Od tego czasu wie-
le się zmieniło. Oprócz 

pierwszej świetlicy, która stała 
się placówką Caritas i dziś funk-
cjonuje jako Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Caritas prowadzi 
jeszcze dwa takie domy w Kra-
kowie, a także – co ważniejsze 
– trzy ośrodki poza Krakowem: 
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Woli Filipowskiej oraz War-
sztaty Terapii Zajęciowej w Od-
rowążu Podhalańskim i Zembrzy-
cach. Codziennie na zajęcia przy-
jeżdża około 150 osób. Dużym 
ułatwieniem jest zapewnienie 
transportu uczestnikom zajęć. 

Wyjście z domu mobilizuje, 
uczy systematyczności, obowiąz-
kowości, samodzielności. Uczest-
niczący w zajęciach chorzy z za-
burzeniami psychicznymi częś-
ciej pamiętają o regularnym bra-
niu leków, co sprawia, że nawro-
ty choroby stają się rzadsze. Za-
jęcia wyrabiają i utrwalają umie-
jętności przydatne w codzien-
nym życiu. Trzeba uczyć dbało-
ści o własne rzeczy, higieny oso-
bistej. Jedni ćwiczą planowanie 
zakupów i przyrządzanie posił-
ków, inni samodzielne ubieranie 

się i jedzenie – w za-
leżności od możliwości 
każdego. 

Najczęściej spoty-
kane pracownie to: go-
spodarstwa domowego, 
kulinarna, ogrodnicza, 

stolarska, krawiecka, plastyczna. 
Wykonane prace uczestnicy za-
jęć sprzedają na kiermaszach lub 
rozdają. Czasem wysyłają na wy-
stawy. Przy Środowiskowym Do-
mu Samopomocy, prowadzonym 
przez Caritas w Krakowie przy 
ul. Wjazdowej, działa od 1997 
r. założona przez Dorotę Gau-
dyn-Otowską grupa plastyczna, 
której członkowie prezentowali 
już swoje prace na 28 wystawach 
i wiele razy odnosili sukcesy. 

Bardzo ważne są także zaję-
cia rehabilitacyjne, pozwalające 
na podtrzymanie kondycji fizycz-
nej uczestników, oraz psychote-
rapia. Najważniejsze jednak jest 
przełamanie samotności i spo-
łecznej izolacji.

Pracownicy placówek to czę-
sto dawni wolontariusze, któ-
rzy w swoich rodzinach lub oto-
czeniu spotkali się z tym prob-
lemem. Teraz – paradoksalnie – 
ci pracownicy, od lat opiekujący 
się osobami niepełnosprawnymi, 
muszą uzupełniać swoje kwalifi-
kacje zawodowe. Konieczne jest 
jednak to, żeby mieli serce do tej 
pracy. Kiedyś o jednej z placó-
wek Caritas dla niepełnospraw-
nych usłyszałam: „Nie wiem, ja-
kie pracownicy mają dyplomy, 
ale widzę, że te dzieciaki są tam 
takie szczęśliwe”. I chyba to jest 
najważniejsze... AH

Razem z niepełnosprawnymi

Radość wspólnego tworzenia
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Pracownia 
stolarska 
Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 
w Odrowążu 
Podhalańskim



Erygowana w lutym  
1982 roku, jest jedną  
z najmniejszych parafii  
w diecezji. Aktualnie liczy 
dokładnie 456 dusz.  
Od półtora roku dzieją się 
tu rzeczy godne uwagi. 

Chociaż ks. Miłosz 
Biela jest w Będkowicach 
zaledwie od półtora ro-
ku, to już zdążył zdobyć 
sobie sympatię swoich 
parafian. Ci cenią swego 
proboszcza za kazania, 
troskę o piękno liturgii, 
dbałość o kościół, bez-
pośredniość w kontak-
tach i nietuzinkową oso-
bowość. Dzięki niemu 
przez ostatnie półtora ro-
ku wykonano wiele prac. 
– Ludzie byli nieprzyzwy-
czajeni, że robi się ty-
le rzeczy na raz. Dziwi-
li się jak to możliwe, bo 
mieli świadomość, że ich 
wkład to ledwie kilka pro-
cent kosztów. Nie wie-
dzieli, że dużo zawdzię-
czam różnym znajomym, 
spoza parafii, którzy dla 
mnie wykonywali wiele 
prac za pół ceny – mó-
wi ks. Miłosz. W tym cza-
sie została całkowicie od-
restaurowana plebania 
wewnątrz, cała parcela, 
na której stoją plebania i 
kościół, została ogrodzo-
na, odnowiono cmentarz 
i wykonano nową bramę, 
przy kościele stanął no-
wy krzyż i dzwonnica z 
nowym dzwonem. Poza 
tym świątynia została cał-
kowicie odmalowana we-
wnątrz. – Dziś już nie 
ma ona charakteru dewo-
cyjnego, a każdy wcho-
dzący do niej wie, że tu 
najważniejszy jest Pan Je-

zus – podkreśla ks. Biela. 
I właśnie dlatego posta-
nowił zamontować kra-
tę w przedsionku kościo-
ła, aby był on przez ca-
ły dzień otwarty dla każ-
dego, kto chce przyjść i 
adorować Pana Jezusa. 
Najbardziej niezwykłe 
jest to, że na chwilę ado- 
racji przychodzą każde-
go dnia dzieci wracające 
ze szkoły. Większość z 
nich w zeszytach od re-
ligii odnotowuje z wiel-
ką skrupulatnością swo-
ją codzienną adorację. 
Ks. proboszcza cieszy, że 
ludzie już inaczej pod-
chodzą do Mszy świę-
tej – bardziej świadomie. 
Aktywnie włączają się w 
śpiew i modlitwy, i wie-
dzą, co oznaczają chwi-
le ciszy podczas Mszy; 
a przy tym wielu czę-
sto przyjmuje Euchary-
stię. Według ostatniego 
liczenia, na niedzielne 
Msze przychodzi ponad 
50 procent wiernych. Lu-
dzie przyzwyczaili się już 
do wielu nowości. Jedną 

z pierwszych było wpro-
wadzenie do modlitwy 
„Ojcze nasz” słów: „nie 
dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie”, zamiast: „nie 
wódź nas na pokusze-
nie”. Ale teraz wszyscy 
rozumieją sens tej zmia-
ny. Nowy proboszcz zde-
cydował również, że pro-
cesja na Boże Ciało pój-
dzie każdego roku w in-
ny rejon parafii, nawet 
tam, gdzie nie ma do-
brej drogi, aby nie było 
domu, obok którego nie 
przeszedłby Pan Jezus. 

– W najbliższym cza-
sie chciałbym, aby zo-
stało dokończone ogro-
dzenie przed kościołem 
i wykonany chodnik wo-
kół świątyni, bo na ra-
zie jest tam tylko trawa. 
Ale wiem, że nawet przy 
maksymalnym wkładzie 
finansowym parafian, 
trudno będzie zrealizo-
wać kosztowne inwesty-
cje bez pomocy z ze-
wnątrz – podkreśla z na-
ciskiem ks. Biela.

KS. I.O.

KS. MIŁOSZ 
BIELA

Wyświęcony w 1988 ro-
ku w katedrze na Wawelu. 
Jako wikariusz pracował 
w Bielsku-Białej oraz kil-
ku krakowskich para-
fiach: św. Brata Alberta, 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (Kraków – Pisaki 
Wielkie), św. Jadwigi, św. 
Szczepana. Od czerwca 
2004 roku jest probosz-
czem w Będkowicach.

PANORAMA PARAFII  
Będkowice – pw. Matki Bożej Królowej

Wiele dobra

ZDANIEM PROBOSZCZA
Cieszę się, że mogę coś zrobić dla ludzi i 

dla Kościoła. Nie wahałem się włożyć wszyst-
kich swoich oszczędności w renowację koś-
cioła, plebanii i inne prace. Uznałem to za ko-
nieczne, bo nie chciałem, aby popadał w ruinę 
majątek kościelny, będący przecież darem lu-
dzi, którzy z wielkim zaangażowaniem budo-
wali kiedyś ten kościół i plebanię. Taka moja 
postawa dziwi niektórych, ale ja im wtedy mó-
wię, że przecież nie jestem tylko jakimś funk-
cjonariuszem, który przyszedł tutaj spełniać 
zawód księdza. Chcę, aby ludzie do mnie, jako 
do księdza, mieli zaufanie. Powtarzam im czę-
sto, że mogą przyjść do mnie nawet po to, aby 
zwrócić mi uwagę czy zasugerować zmiany. 
Mówię im do znudzenia, że ich drogą do nie-
ba jest tylko ta, która wiedzie do kościoła. Już 
nieźle znam swoich parafian i wiem, że są tu-
taj ludzie, na których mogę zawsze liczyć, bez 
względu na porę dnia i nocy.

Zapraszamy na Msze św. 
  W niedziele i święta: 9.00, 11.00.
  W dni powszednie: 8.00 (poniedziałek, środa, piątek), 

18.00 (wtorek, czwartek, sobota).
Adres redakcji: ul. Wiślna 12, 30-960 Kraków 1
tel./faks 012 429 67 31, skr. poczt. 543
Redagują: ks. Ireneusz Okarmus – dyrektor oddziału, 
Anna Osuchowa, Bogdan Gancarz, Paweł Migaskrakow@goscniedzielny.pl
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W ołtarzu  
przyciąga wzrok  

figura Matki Bożej  
Królowej


