
Wmawiają nam, że to 
zło jest najbardziej 

medialne. Tymczasem po-
kazywanie dobrych inicja-
tyw spotyka się z dużym 
oddźwiękiem. Dlatego i my 
przyłączamy się do tego, 
pokazując, że tuż obok 
dobro realizuje się po-
przez: pomoc młodym w 
Zakopanem, dobre audycje 
regionalne, oddolne inicja-
tywy obywatelskie, a nawet 
poprzez… dobry rejs. 
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ZA TYDZIEŃ
  CZYNNEGO MIŁOSIERDZIA NAJ-

LEPIEJ UCZYĆ OD DZIECIŃSTWA. 
Agnieszka Homan przedsta-
wi rozwijające się bujnie w 
naszej archidiecezji Szkolne 
Koła Caritas

  MALARSTWO AMERYKAŃSKIE jest 
u nas prawie zupełnie nie-
znane. Krakowianie mogą 
teraz wyrobić sobie o nim 
zdanie, po obejrzeniu wy-
stawy w Międzynarodowym 
Centrum Kultury.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski przyznało Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej specjalne wy-
różnienie „Najlepsze Przedsięwzięcie 
Roku w Małopolsce – Lider Małopolski 
2005”, w uznaniu za całokształt działal-
ności na rzecz ludzi potrzebujących, cho-
rych i niepełnosprawnych. „Dziękujemy 
Caritas za dzieło miłości, którym jest 
wielka, cicha pomoc świadczona od pięt-
nastu lat” – powiedział 16 lutego, w trak-
cie wręczania wyróżnienia, Kazimierz 
Barczyk, przewodniczący SGiPM.
W bieżącym roku tytułem „Lidera 

Małopolski” nagrodzo-
no również m.in. szpi-
tal im. Jana Pawła II w 
Krakowie, wydawni-
ctwo „Biały Kruk” i Port 
Lotniczy Kraków Balice.
 

CARITAS LIDEREM MAŁOPOLSKI

Wyróżnienie 
odebrał  
ks. Bogdan 
Kordula, 
dyrektor  
Caritas

BOGDAN GANCARZ
redaktor wydania
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Ks. bp Stanisław Dziwisz przyjął 
honorowy patronat nad dwuletnim 
rejsem dookoła świata „Śladami 
Wielkiego Pielgrzyma”. W rejsie 
weźmie udział m.in. młodzież  
z naszej archidiecezji. 

600 młodych żeglarzy, w 
wieku od 16 do 25 lat, będzie 
płynąć przez dwa lata szkol-
ne (2006–2007). 35-osobo-
we załogi będą się wymienia-
ły mniej więcej co mie-
siąc. Obecnie układany 
jest szczegółowy pro-
gram rejsu. 

„Woda uczy poko-
ry, wielkie przestrze-
nie pokazują małość 
człowieka i to, że jest 
ciągle w drodze, bo 
przecież sercem tęsk-
ni za kolejnym lądem, za ko-
lejnym odkryciem tajemni-
cy, za jeszcze jedną gwiazdą. 
W końcu dochodzi do wnio-
sku, że najważniejszą gwiaz-
dą dla chrześcijanina jest Stel-
la Maris, Jutrzenka zapowia-

dająca Zbawiciela. Rejs 
będzie pretekstem do 
tego, żeby z poszcze-
gólnych załóg stwo-
rzyć zespoły ewange-
lizacyjne, mające pły-
nąć śladami Sternika 
Kościoła Chrystusowe-

go ze świadectwem swej wia-
ry” – powiedział goszczący u 
Metropolity ks. Andrzej Jasku-
ła z Pelplina, szef „Chrześcijań-
skiej Szkoły pod Żaglami”, któ-
ra jest organizatorem przed-
sięwzięcia.

Stowarzyszenie zorganizo-
wało już kilka rejsów, m.in. do 
Ameryki Południowej, zaś w 
2001 r. otwarło ośrodek żeglar-
sko-religijny w Chorwacji, na 
dalmatyńskiej wyspie Iż.

BOGDAN GANCARZ

Osoby zainteresowane rejsem 
„Śladami Wielkiego Pielgrzyma” 
mogą kontaktować się z sekretariatem 
„Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami” 
(ul. Bydgoska 11, 89-412 Sośno, 
tel. 0-52 389-12-18, 0-694-451-750, 
www.szkolapodzaglami.info).

Śladami Wielkiego Pielgrzyma

Metropolita patronem rejsu

Ks. Jaskuła 
w żeglarskim 
rynsztunku 
dziękuje  
za przyjęcie 
patronatu
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Remont w domu Papieża
WADOWICE Od 27 lutego do 
końca marca zamknięte dla zwie-
dzających będzie Muzeum Dom 
Rodzinny Jana Pawła II.

Ten okres zostanie wykorzy-
stany na remont pomieszczeń 
domu, gdzie urodził się Karol 
Wojtyła.

Śladami Jana Pawła II
DZIENNIKARZE UKRAIŃ-
SCY wędrowali w lutym kra-
kowskimi śladami Jana Pa- 
wła II. Na zaproszenie Polskiej 
Organizacji Turystycznej przy-
jechali przedstawiciele redak-
cji prestiżowego miesięcznika 
turystycznego „Travel News” 
oraz 5 kanału ukraińskiej te-
lewizji publicznej. „Chcemy 

przedstawić naszym czytelni-
kom Papieża jako osobę, któ-
ra przede wszystkim kierowa-
ła się miłością do człowieka” – 
powiedziała Karolina Żekowa z 
„Travel News”. Olga Snicarczuk 
z kanału 5TV dodała, że owo-
cem podróży do Krakowa bę-
dzie cykl filmów dokumental-
nych o Karolu Wojtyle.

ZAKOPANE Ks. Mirosław 
Drozdek, kustosz sanktua-
rium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach, zapowiedział 
pozew do sądu przeciw redak-
cji „Tygodnika Podhalańskiego”. 
„Będę bronił swych praw” – 
stwierdził. Gazeta podała, że we-
dług dokumentów SB, ks. Drozdek 
w latach 1985–1989 miał być taj-
nym współpracownikiem bez-
pieki. „Pragnę oświadczyć, że ni-
gdy w swoim życiu nie składa-
łem żadnego zobowiązania, nie 
podpisywałem żadnej lojalki w 
stosunku do żadnych władz, a 

tym bardziej władz SB, żadnych 
meldunków nie składałem, infor-
macji nie udzielałem. Przy zała-
twianiu spraw paszportowych od-
bywała się najzwyklejsza rozmo-
wa dotycząca wyjazdu za grani-
cę” – oświadczył 16 lutego Radiu 
Kraków kustosz, przebywający 
wówczas w Fatimie. Jego wersję 
potwierdza były oficer zakopiań-
skiego SB Andrzej Szczepański. 
„Przychodził do mnie w sprawach 
paszportowych jak tysiące innych 
ludzi i rozmawiałem z nim. Z tych 
rozmów sporządzałem notatki” – 
powiedział.

SALWATORIANIE spotkali 
się w Krakowie na trwającej pięć 
dni (6–11 lutego) XXVI Kapitule 
Prowincjalnej Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela. Ponad 
sześćdziesięciu delegatów re-
prezentowało wszystkie pol-
skie domy zakonne tej wspól-
noty oraz kraje, w których pra-
cują polscy salwatorianie. Pod 
Wawel przybyli zakonnicy m.in. 

z Albanii, Australii, Białorusi, 
Kanady, USA i Węgier. Podczas 
obrad dyskutowano nad pogłę-
bieniem duchowości zgodnie 
z charyzmatem zgromadzenia 
i nad zmianą statutów regulu-
jących życie zakonne. Kapituła 
wybrała też nowe władze pro-
wincji. Kończącego kadencję ks. 
Jerzego Maderę SDS zastąpi ks. 
Jan Folkert SDS.

Będzie bronił swych praw

Ożywić zakonną duchowość

Zmarł ks. prof.  
Andrzej Józef Wróbel SchP
KRAKÓW 10 lu-
tego na Cmentarzu 
Rakowickim od-
był się pogrzeb ks. 
prof. Andrzeja Józefa 
Wróbla. Urodził się w 
1917 r. w Mordarce 
koło Limanowej. W 
1933 r. wstąpił do pi-

jarów, w 1941 r. otrzy-
mał święcenia kapłań-
skie. Pełnił następnie 
wiele ważnych funkcji 
zakonnych. Był m.in. 
rektorem kolegium w 
Krakowie oraz prze-
łożonym polskiej pro-
wincji pijarów.

Radość z nowej szkoły

OLSZANICA Metropolita 
krakowski poświęcił dwu-
kondygnacyjny budynek 
Prywatnej Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola Muzycznego 
„Scherzo”. Patronami placów-
ki, stworzonej od podstaw 
przez Ilonę Preiss-Borowicz, 
pianistkę, żonę znanego basa 
Janusza Borowicza, są święci: 

Dominik i Franciszek z Asyżu. 
„»Scherzo« to dla zebranej tu 
młodzieży znaczy radość” – 
powiedział ks. abp Stanisław 
Dziwisz. Rodzice uczniów cie-
szyli się, że dobre placówki 
edukacyjne lokowane są już 
nie tylko w centrum Krakowa, 
ale także, jak w przypadku 
„Scherzo”, na jego obrzeżach.

Metropolicie towarzyszyli dyrektor szkoły Ilona Preiss-Borowicz  
i katecheta br. Michał Romaniw OP
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Przyjechali, by poznać miejsca, gdzie żył i działał przyszły Papież
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Zmiany u Ojców Kaznodziejów
DOMINIKANIE wybrali no-
we władze zakonne. Po ośmiu 
latach kierowanie polską pro-
wincją dominikanów zakoń-
czył o. Maciej Zięba OP. Na po-
czątku lutego podczas kapitu-
ły, która odbyła się w Krakowie, 
42 delegatów, reprezentują-
cych ponad 400-osobową pro-
wincję dominikanów, która po-
siada 18 klasztorów na tere-
nie Polski oraz placówki na 
Białorusi, w Niemczech i USA, 

wybrało na nowego prowincja-
ła  o. Krzysztofa Popławskiego 
OP. Decyzję krakowskiej kapi-
tuły musi jeszcze zatwierdzić 
generał zakonu w Rzymie. O. 
Krzysztof Popławski ma czter-
dzieści dwa lata. Pochodzi z  
Ostródy. Był m.in. duszpaste-
rzem młodzieży w Krakowie 
oraz przeorem klasztoru i pro-
boszczem w Gdańsku. Ostatnich 
kilka lat spędził na misjach na 
Tajwanie i w Chinach. 
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Od ponad ośmiu lat organizują turnusy 
wypoczynkowo-formacyjne podczas  
wakacji i ferii zimowych. Interweniowali  
w około dziesięciu tysiącach przypadków, 
niosąc skuteczną pomoc dzieciom i młodzieży  
z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,  
dzieciom niepełnosprawnym, rodzinom 
wielodzietnym oraz rodzicom samotnie 
wychowującym dzieci. To tylko niektóre zasługi 
Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży  
im. Matki Bożej z La Salette z siedzibą  
w Zakopanem, prowadzonego  
przez księży saletynów. 

Jak mówi dyrektor Funduszu, sale-
tyn ks. Fryderyk Wyrostek, organiza-
cja powstała jako żywy pomnik na jubi-
leusz 2000 lat chrześcijaństwa. „Iskier-
ka na stworzenie takiego Funduszu wy-
szła z naszego zakopiańskiego domu, 
stąd postanowiliśmy, że jego siedziba 
będzie właśnie pod Tatrami” – wyjaśnia 
saletyn. Obecnie polska prowincja sa-
letynów kończy budowę nowego domu 
rekolekcyjnego w stolicy polskich Tatr.  
Do nowego domu będzie przeniesiona 
siedziba Funduszu. Schronienie w nim 
znajdą także dzieci i młodzież, którym 

pomaga saletyński fun-
dusz. 

Opiekun zakopiań-
skiego domu ks. Maciej 
Kucharzyk przypomina, 
że saletyński program 
duszpasterski zawiera się 
w haśle „coś dla ciała i 
dla ducha”. „Jazdę na nar-
tach czy łyżwach łączymy 
z chwilą zadumy i refleksji nad codzienny-
mi sprawami w perspektywie tatrzańskich 
szczytów, sprzyjających wyciszeniu się” – 
mówi saletyn. Ostatnio zakopiański dom 
odwiedziły również dzieci z „Arki Noego” 
z Darkiem Malejonkiem. „Cóż może być 
piękniejszego w pracy wychowawczej, jak 
widok młodego człowieka, w którym zo-
stała zasiana nadzieja, w którym zakiełko-
wała chęć do dobrego życia, w którym zo-
stało rozbudzone pragnienie walki o to, 
aby codzienność stawała się bardziej przy-
jazna” – mówią saletyni z Zakopanego.  

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży, z siedzibą w Zakopanem 
przy ul. Tuwima 5 (niedaleko kościo-
ła pw. Świętego Krzyża), można wes-
przeć, przeznaczając 1 procent swoje-
go podatku dochodowego za ubiegły 
rok. Szczegóły na stronie: www.salety-
ni.pl/fundusz. 

JAN GŁĄBIŃSKI

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Zakopanem

Zasiać nadzieję dobra

„Staramy się 
przygotowywać 

tu coś dla  
ciała i dla 

ducha”  
– mówi 

ks. Maciej 
Kucharzyk
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Przed nami Wielki Post. W Środę 
Popielcową usłyszymy wezwanie: 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 
(Mk 1,15). Najlepsze miejsce dla ducho-
wej przemiany jest pod krzyżem  Jezusa. 
Tam najlepiej widać nasz grzech i zara-
zem miłosierdzie Boże.  

Pragnę zwrócić uwagę wiernych i ka-
płanów na propozycję przeżycia Wiel-
kiego Postu przygotowaną przez „Gościa 
Niedzielnego”. Jest to zachęta do rozwa-
żania siedmiu ostatnich słów, które Pan 
Jezus wypowiedział na krzyżu. Na każdy 
tydzień Wielkiego Postu przypada jed-
no z tych słów. Na łamach „Gościa” znaj-
dziemy stosowne rozważania, a ponad-
to obrazki z krótką modlitwą do odma-
wiana w ciągu tygodnia. Ten sam temat 
w formie przystępnej dla dzieci zosta-
nie zamieszczony w „Małym Gościu Nie-
dzielnym”. 

Zachęcam wiernych i duszpasterzy 
do skorzystania z tych propozycji. Je-
stem przekonany, że rozważanie sied-
miu ostatnich słów Jezusa może być 
dobrym drogowskazem na wielkopost-
ną drogę nawrócenia, pogłębienia wia-
ry i duchowego przygotowania do Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wszystkim z serca błogosławię

Arcybiskup  
Metropolita Krakowski

Zachęta do duszpasterzy  
i wiernych do pójścia po drogach 

Wielkiego Postu razem  
z „Gościem Niedzielnym”

Drodzy Czytelnicy 
„Gościa 
Niedzielnego”

Pierwszy 
plakat 
na okres 
Wielkiego 
Postu 
z cyklu 
„Siedem 
słów  
z krzyża” 
wydany 
przez 
„Gościa 
Niedziel- 
nego”
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„Radio prawdziwych 
ludzi”. Hasło nowej 

kampanii reklamowej 
Radia Kraków 

przypomniało o istnieniu 
rozgłośni przez wielu 

już zapomnianej, 
przegrywającej 

z radiami niemającymi 
do zaoferowania nic poza 

muzyką i konkursami. 
Co się stało, że z eteru 

powoli znika 
prawdziwe radio, 

a elektroniczne media 
regionalne tracą swoją 

tożsamość?

tekst 
PIOTR LEGUTKO

Takie jest prawo ryn-
ku – powiedzą jedni 
– pozostają radia, któ-
rych ludzie chcą słu-

chać, znikają rozgłośnie, które 
mają więcej pracowników niż 
słuchaczy. To tylko część praw-
dy – odpowiedzą inni – zasada: 
„gorszy pieniądz wypiera lep-
szy” nie może bowiem odnosić 
się do mediów, zaś te, regio-
nalne, powinny znajdować się 
pod szczególną ochroną.

Bez soli, bez ducha

Nie ma wątpliwości, że to, 
czego słuchamy na co dzień, w 
sklepie, w samochodzie, coraz 
rzadziej w domu, nie ma żad-
nej wartości. Ani informacyj-
nej, ani artystycznej, ani nawet 
muzycznej. „Masz dość plasti-
ku”? – pytają autorzy kampa-
nii Radia Kraków, mając właś-
nie na myśli tak zwane muza-

ki, czyli rozgłośnie różniące się 
od odtwarzaczy CD lub MP3 je-
dynie tym, że ktoś za nas wy-
brał nadawane w kółko kilka-
naście piosenek. Tych samych, 
bez względu na to, czy słucha-
my RMF, Zetki, Wandy czy in-
nej Eski.

A jeszcze tak niedawno ma-
wiało się „radio ma duszę”, 
w odróżnieniu od telewizji. 
Poszczególne rozgłośnie roz-
poznawano nie po sygnałach 
dźwiękowych, lecz głosach 
osobowości prowadzących po-
szczególne audycje. Dziś nie 
sposób tego powiedzieć o sta-
cjach, w których ludzi zastę-
puje komputer, a zapowiada-
cze piosenek mówią wszędzie 
tym samym ulicznym slangiem, 
traktując słuchaczy protekcjo-
nalnie czy wręcz lekceważąco.

„Plastikowe radia” nie 
kształtują muzycznych gustów, 
dawno zrezygnowały ze słucho-
wisk czy reportaży, co gorsza, 
odchodzą od tego, co jest solą 
radia: od szybkiej, rzetelnej in-
formacji. Coraz więcej stacji re-
zygnuje nawet z cogodzinnych 
serwisów (!), większość jedy-
nie do nich się ogranicza. Nie 
są to jednak informacje zdo-
byte przez radiowych szaleją-
cych reporterów, lecz depesze 
agencyjne. Norma jest taka, że 
o wydarzeniu, do jakiego  do-
szło kilka przecznic dalej, „ra-
diowcy” dowiadują się z serwi-
su Polskiej Agencji Prasowej.

Łapanie w sieć

Całe nieszczęście zaczęło 
się pod koniec lat 90. Jesz-
cze w połowie dekady radiowa 
mapa Małopolski była bardzo 
bogata. W Krakowie, oprócz 
publicznego radia regionalne-
go, był bardzo silny Plus, po-
pularne Alfa i Wanda. W No-
wym Sączu wszyscy słuchali ra-
dia Echo, w Zakopanem  rzą-
dził Alex (reklamujący się jako 

najwyższe radio w Pol-
sce). Każda z tych roz-
głośni miała swoją spe-
cyfikę, własne pomy-
sły, a co najważniejsze, 
każda była mocno za-
korzeniona w lokalnym środo-
wisku. O sile i wpływie małych 
stacji radiowych w całym kra-
ju można się było przekonać 
w chwilach próby, na przykład 
podczas powodzi w 1997, ale i 
na co dzień stanowiły one dla 
mieszkańców oparcie.

Sukces, paradoksalnie, stał 
się początkiem kłopotów. Po-
pularność rozgłośni lokalnych 
postanowiły wykorzystać kon-
cerny medialne, wykupując je i 
łącząc w sieci. Wykupienie wią-
zało się jednak nie ze wzmoc-
nieniem, ale z utratą tożsamo-
ści, lokalnego charakteru. I tak  
Echo i  Wanda, wykupione przez 
Agorę SA (właściciela m.in. „Ga-
zety Wyborczej”) wciąż nada-
ją, ale stały się jedynie kolej-
nymi nadawcami grającymi w 
formacie „Złote przeboje”. Ich 
ramówki zostały ujednolicone, 
pod kątem reklam nadawanych 

jednocześnie w całej 
Polsce. Radia straciły 
duszę, stały się jedy-
nie maszynkami do za-
rabiania pieniędzy. Dą-
żąc do zwiększenia zy-

sków całej sieci, pozwalniano 
z nich większość dziennikarzy, 
niepotrzebnych do takiej for-
muły radia.

Poszło o kapitał

Na blisko czterysta lokal-
nych stacji radiowych, jakie 
otrzymały koncesję, niewiele 
ponad trzydzieści nie nadaje 
dziś w ramach sieci. Zapewne i 
te będą musiały „dać się wyku-
pić”, bo inaczej nie przetrwają. 
Od sieciowania zaczęły się tak-
że kłopoty stacji diecezjalnych. 
W ciągu ostatnich kilku lat ka-
tolicki  Plus stał się radiem na-
dającym w całym kraju te same 
„łagodne przeboje”. Stracił tym 
samym swoją tożsamość radia 
innego niż wszystkie, stracił 
lokalny klimat. W dzisiejszym 
radiu Vox (spadkobiercy Ra-
dia Mariackiego i Plusa) próż-

Co  się dzieje w lokalnym eterze?

Radiowe ostatki
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no szukać popularnych niegdyś 
popołudniowych audycji infor-
macyjnych z Krakowa i regionu. 
Nie ma nawet gorących, włas-
nych informacji o sytuacji na 
drogach, tzw. trafików. Resztki 
lokalnych wiadomości, „dokle-
janych” co godzinę do ogólno-
polskich serwisów, to stanow-
czo za mało jak na przydomek 
radia:  „krakowski”.

Wielomiesięczny spór wo-
kół sieci Plusa, niestety, tylko w 
małej części dotyczył jego pro-
gramu. Poszło o kapitał, udzia-
ły, duże koncerny, które poja-
wiły się i tutaj w roli inwesto-
rów. To smutna prawda, że naj-
pierw potrzebne są pieniądze 
na nadawanie, a o programie 
decydują ci, którzy je dali – po 
to, by zarobić. Fenomen po-
pularności Radia Maryja poka-
zuje, że tylko status nadawcy 
społecznego pozwala dziś wy-
łamać się z tej reguły.

Nie tylko z Krakowa

Jest na szczęście jeszcze ra-
diofonia publiczna. Wciąż bar-

dzo popularna Jedynka, ambit-
na Dwójka, balansująca na gra-
nicy dawnej świetności Trójka. 
Są wreszcie radia regionalne, 
którym niezależność od  dyk-
tatu komercji gwarantują wpły-
wy z abonamentu. To dzięki nim 
można jeszcze usłyszeć praw-
dziwy radiowy reportaż (zwłasz-
cza w paśmie sobotnio-niedziel-
nym), dyskusje na tematy lokal-
ne czy wreszcie relacje na żywo 
z występów małopolskich dru-
żyn, nie tylko pierwszoligowych. 
Radio Kraków jest dziś jedynym 
medium elektronicznym, z  któ-
rego rano można dowiedzieć 
się, na której ulicy przed chwilą 
doszło do wypadku, zadzwonić 
i ponarzekać na ślimaczące się 
inwestycje w mieście, usłyszeć 
młodych krakowskich muzyków. 
Co więcej, wbrew nazwie, świat 
prezentowany na antenie nie 
kończy się na opłotkach me-
tropolii. W pasmach przedpołu-
dniowych pojawiają się goście z 
miasteczek i wiosek Małopolski, 
w popołudniowym stałym maga-
zynie informacyjnym reporterzy 
Radia Kraków informują zarów-

no o tym, co dzieje się w Chrza-
nowie, jak i w Zakopanem. War-
to podkreślić, że po kilku latach 
niepokojących eksperymentów, 
gdy ramówkę tej rozgłośni pró-
bowano „unowocześnić”, zwięk-
szając bloki muzyczne kosztem 
informacji i publicystyki, powró-
cono do sprawdzonych wzorów. 
Z korzyścią i dla radia, i dla słu-
chaczy.

Jak opoka

Budżet Radia Kraków opar-
ty jest w ponad 80 procentach 
na abonamencie. Można zatem 
powiedzieć, że to my wszy-
scy jesteśmy jego właściciela-
mi. Warto o tym pamiętać, bo 
często abonament kojarzy się 
głównie z telewizją publicz-
ną. Tymczasem TVP utrzymy-
wana jest dziś w 80 proc.  z 
reklam i dlatego co-
raz trudniej rozróżnić 
ją od stacji komercyj-
nych. W przypadku Ra-
dia Kraków tę różnicę 
słychać od razu. I aż 
dziw, że dopiero teraz 

postanowiono wykorzystać ją 
w kampanii reklamowej.  

Jeśli czasem zastanawiamy 
się, czy warto jeszcze płacić da-
ninę na publiczne media, po-
myślmy, co by było, gdyby – jak 
proponują niektórzy politycy – 
zlikwidowano abonament. Trze-
ba by wtedy natychmiast spry-
watyzować rozgłośnie regional-
ne. Łatwo sobie wyobrazić, jak 
wpłynęłoby to na ich program. 

Regionalne, publiczne me-
dia elektroniczne są bezcen-
ne dla utrzymania naszej tożsa-
mości. Są także potrzebne, by-
śmy nie stracili kontaktu z ma-
łą ojczyzną, z tym, co nas ota-
cza. Przy drastycznym spad-
ku czytelnictwa gazet i wiel-
kiej słabości telewizji regio-
nalnej (a raczej jej braku, bo 
TVP 3 nadaje program w 90 
procentach ogólnopolski) Ra-

dio Kraków jest praw-
dziwą opoką. Warto 
go słuchać, nawet je-
śli kampania, za po-
mocą której się pro-
muje, nie jest w do-
brym guście. 

Co  się dzieje w lokalnym eterze?

Radiowe ostatki

Radio Kraków 
stara się 
utrzymać 
regionalną 
tożsamość
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Zostawić czy zasypać?

Rynkowe kontrowersje
Takiej awantury mało kto 
się w Krakowie spodziewał, 
chociaż oczekiwały jej niektóre 
stowarzyszenia, grupujące 
historyków sztuki i miłośników 
podwawelskiego grodu.  
Spór o wykopaliska na Rynku 
Głównym oraz o to, czy podziemia 
pod nim udostępnić zwiedzającym, 
czy też zasypać z powrotem, 
rozpalił namiętności pod Wawelem. 

Wojewódzki konserwator 
zabytków Jan Janczykowski 
wpierw nakazał wstrzymanie 
prac archeologicznych i remon-
towych na Rynku Głównym, 
potem zaś ten nakaz wycofał. 
Protestuje też Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki. Nad spra-
wą rynku debatuje Rada Mia-
sta, zaś prezydent Majchrowski 
stara się rozwiać wątpliwości.

Zobaczyć bruk 
z Hołdu Pruskiego
Według projektu prof. An-

drzeja Kadłuczki, głównego pro-
jektanta przebudowy rynku, 
zwiedzającym udostępniono by 
piwnice pod Sukiennicami, moż-
na by zwiedzać pozostałości tzw. 
Kramów Bogatych oraz pomiesz-
czeń Wielkiej Wagi. Byłaby tu 
również ekspozycja muzealna 
urządzona przez Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa, ale tak-
że część komercyjna w postaci 
butików z pamiątkami. O tę ko-
mercję toczy się m.in. spór. Prze-
ciwnicy podejrzewają, że może 
tam nawet powstać podziemny 
„hipermarket”. Rozeźliło to pre-
zydenta Jacka Majchrowskiego, 
który w trakcie posiedzenia Ra-
dy Miasta, poświęconego kon-
trowersjom wokół prac archeolo-
gicznych na Rynku Głównym, po-
wiedział: „Gdy słyszę o tym, że w 
podziemiach ma powstać hiper-
market albo Disneyland, to zasta-
nawiam się, czy mam do czynie-
nia z ludźmi  poważnymi. Pod-
ziemia mają zostać wykorzystane 
przede wszystkim na cele wysta-

wiennicze. Ma tam być 
trochę komercji, ale wy-
sublimowanej, a nie ja-
kiś hipermarket!”. Pre-
zydent sądzi, że udo-
stępnienie podziemi rynku było-
by wielką atrakcją turystyczną, i 
taka okazja może się szybko nie 
powtórzyć. Turyści mogliby m.in. 
zobaczyć oryginalny XVI-wieczny 
bruk, na którym w 1526 r. klęczał 
Albrecht Hohenzollern, składając 
królowi Zygmuntowi I hołd ja-
ko książę Prus. Pokazano by rów-
nież bardzo ciekawe przedmioty 
wykopane w trakcie prac archeo-
logicznych.

Według protestujących, pra-
ce przygotowawcze przy adap-
tacji podziemi rynku mogłyby 
doprowadzić do zniszczeń wie-
lu elementów historycznych na-
warstwień, które pozwalają od-
tworzyć rozwój Rynku Główne-
go przez wieki. „Obecnie stoso-
wane metody prowadzenia ba-
dań archeologicznych są, nieste-
ty, wysoce destrukcyjne. Kopiąc, 
niszczymy bezpowrotnie war-
stwy kulturowe” – napisano m.in. 
w liście otwartym do władz miej-
skich. Bardzo poważnym argu-
mentem są również obawy, że 
pod płytę z czasem będą się do-
stawały w sposób gwałtowny du-
że  ilości wody, które mogą pod-
mywać fundamenty Sukiennic. 
Według niektórych konserwato-
rów i historyków sztuki, najlep-
szym wyjściem byłoby zakonser-
wować odkopane fragmenty mu-
rów i bruków, dokładnie je udo-
kumentować, a potem… zasypać 
z powrotem, aby nie niszczały.

Zasypać  z powrotem!
Wszystko, co do-

tyczy chluby Krako-
wa, czyli uznanego niedawno 
przez prestiżowy amerykań-
ski instytut za najpiękniejszy 
plac miejski na świecie ryn-
ku, musi podlegać troskliwej 
opiece ze strony odpowied-
nich  służb, wspomaganych 
autorytetem bezstronnych or-
ganizacji społecznych. Jeże-
li pojawiają się jakiekolwiek 
wątpliwości, należy natych-
miast interweniować, tak jak 
zrobił to konserwator Janczy-
kowski. Z drugiej jednak stro-
ny doktrynerskie i talmudycz-
ne podejście niektórych prze-
ciwników prac pod rynkiem 
też nie jest dobre.

Dobrze się jed-
nak stało, że ta spra-
wa jest wyjaśniana. Ry-

nek Główny w Krakowie nie 
jest bowiem miejscem, którym 
ktokolwiek, czy to prezydent 
miasta, czy też historycy sztu-
ki, może dowolnie dyspono-
wać. Krakowski rynek jest bo-
wiem najpiękniejszym rynkiem 
świata.

Najpiękniejszy 
rynek świata
My, krakowianie, wiemy o 

tym już od dawna, ale świat do-
wiedział się dopiero teraz. We-
dle oceny specjalizującej się w 
ocenianiu układów architekto-
niczno-urbanistycznych  ame-
rykańskiej instytucji Project for 
Public Spaces Rynek Główny w 
Krakowie jest najlepszym pla-
cem miejskim na świecie. 

W pokonanym polu znala-
zły się tak sławne miejsca, jak 
rzymski Piazza Navona, wene-
cki Plac Świętego Marka, place 
Paryża i Londynu, praski rynek 
Starego Miasta. Wedle uzasad-
nienia amerykańskich znaw-
ców, krakowski Rynek Głów-
ny jest nie tylko największy 
spośród setek ocenianych pla-
ców, ale także świetnie zago-
spodarowany: spełnia wielora-
kie funkcje, skutecznie łączy 
charakter zabytkowy z wyzwa-
niami współczesności, emanu-
je ogromną energią, przycią-

gającą zarówno miesz-
kańców Krakowa, jak i 
miliony gości.

BOGDAN GANCARZ

Co zrobić 
z rozkopanym 
rynkiem?

To najpiękniejszy 
rynek świata
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Przy Plantach

OBYWATELSKA 
AKTYWNOŚĆ

Na jednej z ka-
mienic przy uli-
cy Krupniczej 
w Krakowie, w 
której miesz-

kał przez kilkanaście lat 
u progu XX wieku Jacek 
Malczewski, odsłonięta 
została pamiątkowa tabli-
ca, poświęcona sławnemu 
lokatorowi.
W powyższej informacji 
nie ma nic nadzwyczaj-
nego, w duchowej stoli-
cy Polski przebywało tyle 
znamienitych osobistości, 
że pojawienie się kolejnej 
tablicy, czy nawet płasko-
rzeźby, nie stanowi żadnej 
sensacji.
Dlaczego moją uwagę 
zwróciła więc właśnie ta 
skromna uroczystość przy 
ulicy Krupniczej? Bo inicja-
tywa upamiętnienia wiel-
kiego artysty wyszła od lo-
katorów kamienicy. I po-
stanowili wziąć sprawę we 
własne ręce. Zamiast roz-
począć publiczną zbiór-
kę pieniędzy, wystąpić o 
dotację do władz, zabie-
gać o wsparcie szacow-
nych instytucji, złożyli się 
na tablicę i – przestrzega-
jąc wszelkich reguł praw-
nych – doprowadzili do jej 
zawieszenia na budynku.
Często narzekamy w Polsce 
na brak obywatelskiej ak-
tywności, ubolewamy, że 
ludzie czekają, aż ktoś „z 
góry” wymyśli coś dla nich, 
lub zrealizuje ich pomysły. 
Szerzy się opinia, że każ-
dy dba wyłącznie o własne 
interesy, obojętne jest mu 
zaś dobro wspólne.
Przykład lokatorów kra-
kowskiej kamienicy jest 
tylko jednym z dowodów 
podważających tę opinię. 
Ludzie są po prostu róż-
ni. Jedni patrzą tylko na 
czubek własnego nosa, in-
ni spełniają się  głównie w 
różnorakich formach spo-
łecznej aktywności.

BOGDAN GANCARZ

W Teatrze Słowackiego

Elektra na nowo
Adaptacja tekstów antycznych 
stanowi wyzwanie. Niełatwo 
przekazać  tyle skomplikowanych 
treści, osadzając je we 
współczesności, by nie uciec się 
do banału, szkolnej schematyzacji 
i zarazem nie uszkodzić dość 
delikatnej struktury antycznej 
tragedii. Z tym zadaniem 
swoistego łączenia epok zmierzyła 
się niedawno Barbara Sass. Znana 
reżyserka filmowa i teatralna 
przygotowała spektakl oparty 
na „Elektrze” Sofoklesa 
i „Orestei” Ajschylosa. 

Premiera odbyła się w pią-
tek 3 lutego na Dużej Scenie 
Teatru im. Juliusza Słowackie-
go w Krakowie. Jak wynika-
ło z wcześniejszych zapowie-
dzi, „Elektra” miała przekazy-
wać współczesne uczucia i za-
chowania w zderzeniu z  an-
tykiem, miała być też precy-
zyjną analizą zemsty. 
Spektakl zaczyna się 
rzeczywiście dość im-
ponująco – wyłania 
się przed nami obraz 
z odległej, starożytnej  

epoki. Ten obraz i muzyka two-
rzą przyjemny, pełen wyczeki-
wania nastrój. Miłe doznania 
szybko się jednak ulatniają, i 
to nie tylko dlatego, że sielan-
ka zostaje przerwana tragicz-
nymi zdarzeniami – zbrodnią, 
krzykiem dzieci, złowieszczym 
pojawieniem się Erynii. Póź-
niej zaczyna być też coraz bar-
dziej nudno. Widzimy współ-
czesność, mimo że elementy 
antyczne są jeszcze w dalszym 
ciągu obecne, chociażby w sa-
mej scenografii. Ta współczes-
ność jest jednak nazbyt zro-
zumiała. Nie ma wątpliwości, 
czego ona dotyczy. Cała sytu-
acja ociera się o konflikt ro-
dzinny – Elektra jest po pro-
stu niepokorną nastolatką, a 
jej przeżycia  są dość typowe: 
jest zbuntowana, nie zgadza 
się na zło, pragnie wyrówna-
nia rachunku krzywd. Wszyst-
ko zdaje się być pociągnię-
te zbyt grubą linią, a pomimo 
tego sedno sprawy nie zosta-
je wyjaśnione. Niby wiadomo, 
dlaczego Elektra jest owład-

nięta ideą zemsty, ale 
tak zarysowana sytu-
acja i wtopienie całe-
go problemu w prob-
lem rodziny – mówiąc 
współczesnym języ-

kiem – patologicznej, budzą 
jednak zastrzeżenia nie tylko 
co do słuszności racji bohater-
ki, ale w ogóle stawiają pod 
znakiem zapytania motywa-
cję psychologiczną jej czynów. 
Warto jednak zaznaczyć, że 
Elektra – Sonia Bohosiewicz,  
jest bardzo wyrazista, szcze-
gólnie w gestach, które do-
określają wypowiadane przez 
nią słowa. Na tle jej gry dość 
blado wypadają inne postacie 
sceniczne, zwłaszcza  Chryso-
temis i Orestes, dla których 
również trudno znaleźć uza-
sadnienie działania i przyjmo-
wanych postaw.  

Chociaż widowisko nie wy-
wołuje wielkich wzruszeń, na 
pewno jest jakąś próbą łącze-
nia problemów z odległych 
epok i skłania do refleksji nad 
uniwersalną kondycją człowie-
ka, w większym lub mniejszym 
stopniu.

BARBARA OSUCH

„Elektra” Ajschylos/Sofokles, przekład 
i opracowanie literackie Maciej 
Wojtyszko, adaptacja i reżyseria 
Barbara Sass, scenografia Jagna 
Janicka, muzyka Michał Lorenc, 
reżyseria światła Wiesław Zdort, 
premiera 3 lutego 2006r. Duża Scena 
Teatr im. J. Słowackiego.

Sonia 
Bohosiewicz 
grała Elektrę 
bardzo 
wyraziście
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W pamiętającej czasy  
Jana Długosza parafii  
św. Małgorzaty, leżącej  
na pograniczu trzech 
gmin: Michałowic, 
Kocmyrzowa i Zielonek, 
swoje kleryckie wakacje  
w latach 40. spędzał  
Karol Wojtyła. 

Początki Raciborowic 
nikną w mrokach dzie-
jów. Wiadomo, że jeszcze 
w XIII wieku rycerz Raci-
bor przekazał wieś kapitu-
le krakowskiej. Parafia, ko-
rzystająca początkowo z 
drewnianego kościoła, zo-
stała utworzona w 1374 
roku. Od tego czasu aż 
do lat 70. ubiegłego stule-
cia proboszczami w Raci-
borowicach byli kanonicy 
krakowscy. Obecną, goty-
cką świątynię pw. św. Mał-
gorzaty zbudowano w la-
tach 1460–1476, gdy pro-
boszczem był Jan Długosz, 
autor „Kroniki Polskiej” i 
wychowawca synów kró-
la Kazimierza Jagiellończy-
ka. Do dziś nad wejścia-
mi do kościoła zobaczyć 
można kartusze z herbem 
Wieniawa (głową żubra), 
czyli znakiem szlacheckie-
go rodu Długoszów. Po-
tężne ceglane mury kry-
ją piękne wnętrze. W ba-
rokowym ołtarzu znajdu-
je się pochodzący z XV 
wieku krucyfiks. Wśród sa-
kralnych skarbów świątyni 
uwagę zwracają przywie-
ziony w XVII wieku z Rzy-
mu obraz Matki Boskiej i 
także XVII-wieczny obraz 
patronki parafii – św. Mał-
gorzaty. W ostatnich la-
tach staraniem parafian i 
poprzedniego proboszcza 

ks. Stanisława Migasa wy-
konano wiele prac remon-
towych przy kościele.

W latach czterdzie-
stych w Raciborowicach 
przebywał jako kleryk Ka-
rol Wojtyła. W książce 
„Dar i tajemnica” wspo-
mina: „Zostałem skiero-
wany przez Księdza Arcy-
biskupa do podkrakow-
skiej parafii w Raciboro-
wicach. Nie mogę nie wy-
razić głębokiej wdzięcz-
ności dla proboszcza ra-
ciborowickiego, ks. Józe-
fa Jamroza i dla księży 
wikarych, którzy byli to-
warzyszami życia młode-
go tajnego seminarzysty. 
[...] Wiele czasu spędza-
łem w starym raciboro-
wickim kościele, pocho-
dzącym jeszcze z cza-
sów Jana Długosza. Wie-
le godzin przemedytowa-
łem spacerując po cmen-
tarzu”. Tam też studiował 
dzieła Jana od Krzyża. 

Na plebanii w specjal-
nej szafie przechowywa-
ne są dary, które podczas 
swojego pontyfikatu prze-

kazał do Raciborowic Oj-
ciec Święty. „Mamy m.in. 
papieską sutannę i pius-
kę oraz bieliznę kielicho-
wą, którą Jan Paweł II po-
sługiwał się w ostatnim ty-
godniu życia” – opowia-
da z dumą ks. Wiesław 
Cholewa. 

Obecnie parafia liczy 
około 2500 wiernych, z 
czego około połowa re-
gularnie przychodzi do 
kościoła. „Mamy w parafii 
dwie grupy mieszkańców. 
Pierwsza to rolnicy, którzy 
utrzymują się z ciężkiej 
pracy na roli, głównie zaj-
mując się uprawą jarzyn, 
które dostarczają do Kra-
kowa i na  Śląsk, a druga 
to inteligencja, ludzie do-
brze wykształceni. Także 
wielu ludzi pracujących w 
Krakowie buduje tutaj do-
my i osiada na terenie pa-
rafii” – opowiada ks. Wie-
sław Cholewa. W rozmo-
wie ksiądz proboszcz pod-
kreśla życzliwość, z którą 
spotkał się po przyjściu do 
Raciborowic. 

 PAWEŁ MIGAS

KS. WIESŁAW 
CHOLEWA

Pochodzi ze Stryszawy. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1985 r. Jako wikariusz 
pracował w: Kobiernicach 
k. Bielska, Klikuszowej i 
Brzeziu. Następnie tworzył 
parafię w Krakowie Prusach. 
Od 2004 r. jest probosz-
czem w Raciborowicach.

PANORAMA PARAFII  
Raciborowice – pw. św. Małgorzaty

Wakacyjny dom Karola Wojtyły

ZDANIEM PROBOSZCZA
Przyszedłem do Raciborowic z sąsiednich Prus, 
gdzie od podstaw tworzyłem wspólnotę para-
fialną, zarówno tę duchową, jak i materialną. 
Spotkałem się z życzliwym przyjęciem przez no-
wych parafian. Tutaj ludzie są naprawdę pobożni i 
chętnie przyjmują nowe propozycje. Po przyjściu 
do parafii zorganizowałem nabożeństwa do Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy i do Miłosierdzia 
Bożego, na które przychodzi wiele osób. Widać, 
że była taka potrzeba serca. Mamy prężną orkie-
strę dętą „Wieniawa”, róże różańcowe, zespół 
charytatywny i grupy młodzieżowe. Powołałem 
też radę parafialną. Przy ołtarzu służy kilkudzie-
sięciu ministrantów i lektorów, a w planach jest 
powołanie klubu parafialnego. Chciałbym, żeby 
w przyszłości powstała przy kościele świetlica dla 
dzieci i młodzieży. Uważam, że kościół jest przede 
wszystkim wtedy, kiedy ludzie czują bliskość Boga 
i wspólnie się modlą. Dlatego staram się budować 
tę wspólnotę duchową.

Zapraszamy na Msze św. 
 Adres: Rzymskokatolicka parafia pw. św. Małgorzaty, 
Raciborowice 2, 32-091 Michałowice, tel. 012 387-70-06;
 Msze św. w niedziele: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00;
 Msze św. w tygodniu: 7.00, w środy i piątki także  
o 17.00;
 Msze św. w kaplicy w Batowicach: niedziela 14.00.

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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Ten kościół ufundował 
kronikarz Jan Długosz


