
Każda katastrofa budow-
lana, obojętnie czy ginie 

jeden człowiek, czy kilku-
dziesięciu, rodzi dramatycz-
ne pytanie: czy można było 
tego uniknąć? Tak było po 
katastrofie w Katowicach w 
styczniu tego roku, i tak jest 
teraz po zawaleniu się budo-
wanego wiaduktu na „zako-
piance”, gdzie zginął 31-letni 
pracownik. Uniknąć podob-
nych tragedii można tylko 
wtedy, gdy ci, od których 
wszystko zależy, postawią 
wyżej dobro człowieka niż 
zysk finansowy.  

KRAKOWSKI
9 lipca 2006  nr 28/647 

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

9 lipca 2006

I

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA W ZAKRZOWIE 

pw. św. Anny.
  Kościół w Dziekanowicach, li-

czący 800 lat, POPADA W RUI-
NĘ. Szansą na jego uratowanie 
jest Komitet Odnowy Zespołu 
Zabytkowego Romańskiego 
Kościoła.

Trzydziestego czerwca odsłonięto w 
Wadowicach pomnik Jana Pawła II, który 

stanął na rynku przed bazyliką. Uroczystość 
poprzedziła Msza św., której przewodni-
czył kard. Stanisław Dziwisz. W homilii 
powiedział, że Wadowice muszą pozostać 
w każdym pokoleniu miastem kochającym 
papieża Jana Pawła II, i przypominać jego 
osobę. Zdaniem metropolity krakowskiego, 
pomniki Ojca Świętego nie są potrzeb-
ne obecnemu pokoleniu, które nigdy nie 
zapomni Papieża Polaka, ale tym, którzy 

przyjdą po nas, którym nie 
dane było spotkać się z 
papieżem. „I oni patrząc 
na tę postać, postawią 
sobie pytanie o siebie, o 
swą wiarę i sens swego ży-
cia – dodał kard. Dziwisz. 
Autorem monumentu jest 
Maksymilian Biskupski. 

DLA TYCH, CO PRZYJDĄ PO NAS

Pomimo 
deszczowej 
pogody setki 
wadowiczan 
uczestniczyło 
w odsłonięciu 
pomnika swego 
wielkiego Rodaka

KS. IRENEUSZ OKARMUS
redaktor wydania

27 czerwca przedstawicielka 
międzyreligijnej organizacji „Pave 
the Way Foundation” przekazała 
kard. Stanisławowi Dziwiszowi 
miniaturę pomnika Jana Pawła II, 
który ma być ufundowany przez 
wspólnoty żydowskie. 

Monument będzie przedsta-
wiał Papieża wkładającego kart-
kę z modlitwą w Ścianę Płaczu 
w Jerozolimie. Postać Jana Pa-
wła II, naturalnej wielkości, zo-
stanie odlana z brązu, zaś frag-
ment przedstawiający Ścianę 
Płaczu będzie wykonany z ka-
mienia pochodzącego z tego sa-
mego kamieniołomu, z którego 
wydobywano materiał do budo-
wy zachodniej ściany Świątyni 
Salomona.

Pomnik będzie przypominać 
wydarzenie z wizyty Jana Pawła 
II w Jerozolimie w marcu 2000 
roku, które miało symboliczne 
znaczenie dla Żydów. Wówczas 
w murze ocalałym ze świątyni w 
Jerozolimie, gdzie pobożni Żydzi 
zanoszą modlitwy do Boga, Oj-

ciec Święty umieścił kar-
teczkę ze swoją proś-
bą o przebaczenie dla 
tych, którzy przyczynili 
się do cierpienia narodu 
żydowskiego.

Pomnik ma być wy-
razem hołdu wspólnot 
żydowskich dla Papie-
ża Polaka za jego dokonania na 
rzecz pojednania chrześcijan i 
żydów i niwelowania różnic mię-
dzy religiami i narodami. Wyko-
na go izraelski rzeźbiarz Sam Phi-
lip, który jest również autorem 

projektu. Nie wiadomo 
jeszcze, kiedy rozpo-
cznie on pracę i gdzie 
stanie jego dzieło.

Organizacja „Pave 
the Way Foundation”, 
mająca swoją siedzibę 
w Nowym Jorku, ma 
za zadanie umożliwiać 

wszystkim religiom na świecie 
dialog oraz wspólne działanie w 
celu zwalczania ekstremizmu, a 
także promocję przedsięwzięć 
służących pojednaniu ludzi róż-
nych wyznań i religii.  KS. IO

W hołdzie Janowi Pawłowi II

Żydzi ufundują pomnik Papieża

Mecenas 
Beata Mentel 
przekazała kard. 
Stanisławowi 
Dziwiszowi 
miniaturę 
pomnika
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IV Nowotarskie Sobótki
STOLICA PODHALA. Piękna 
pogoda towarzyszyła w niedziel-
ny wieczór 25 czerwca góralom 
z Nowego Targu, którzy nad brze-
giem Dunajca, w miejscu z wido-
kiem na Tatry i Gorce, spotkali się 
na IV Nowotarskich Sobótkach. 
Czas konkursów i zabaw dla dzie-
ci umiliły nuty góralskiej muzyki 
w wykonaniu wielu zespołów re-
gionalnych. Była też loteria fan-
towa i konkurs na najpiękniejszy 
wianek, który i tak poniosły (z 
wieloma innymi) wody Dunajca. 
Nadwątlone zabawą siły moż-
na było zregenerować, kosztując 
specjałów góralskiej kuchni, przy-
rządzanych m.in. w ogniu góral-
skiej watry. Organizatorami do-
rocznej imprezy byli: nowotarski 
Urząd Miasta, miejscowy Oddział 

Związku Podhalan, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Zakład 
Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. 

PI
O

TR
 R

AY
SK

I-P
AW

LI
K

Nad brzegiem Dunajca zapłonęły 
góralskie watry

Gimnazjum w Krempachach 
ma wielkiego patrona
KREMPACHY. 17 czerwca 
odbyła się uroczystość nadania 
imienia Jana Pawła II Gimnazjum 
nr 1 w  Krempachach. We Mszy 
św. odprawianej przez ks. kard. 
Stanisława Dziwisza wzięli udział 
uczniowie, rodzice, pracownicy 
gimnazjum, księża i nauczycie-
le z gminy Nowy Targ, a tak-
że przedstawiciele władz woje-
wódzkich, powiatowych i gmin-
nych. Ksiądz Kardynał poświę-
cił tablicę pamiątkową, sztan-
dar szkoły, izbę pamięci, a tak-
że szkolną salę komputerową. W 
gronie nauczycieli gimnazjum od 
dawna dyskutowano nad posta-
cią, która byłaby autorytetem dla 
młodzieży i mogłaby zostać pa-
tronem szkoły. Jan Paweł II jest, 
ich zdaniem, jedyną osobą, która 
stanowi niekwestionowany wzór, 
podziwiany przez wszystkich. Co 
więcej, jest osobą, która łączy a 
nie dzieli dwie różne, nierzadko 
zantagonizowane, społeczności 
Podhala i Spisza (do gimnazjum 
uczęszcza młodzież z 10 miej-
scowości wschodniej części gmi-
ny Nowy Targ ). Już od pięciu lat 
w szkolny program dydaktyczno- 
-wychowawczy wpisane zostały 

wycieczki – pielgrzymki szlaka-
mi Ojca Świętego. Młodzież uda-
je się co roku do sanktuarium 
Matki Bożej na Krzeptówkach, na 
Wiktorówki i do Ludźmierza. W 
minionym roku szkolnym zostały 
zorganizowane spotkania z cie-
kawymi ludźmi, na których wiel-
ki wpływ wywarła osoba Ojca 
Świętego.

Osiemnaste urodziny 
dominikańskiej „Dwunastki” 
KRAKÓW. Najsłynniejsza Msza 
w kościele ojców dominikanów 
w Krakowie skończyła osiemna-
ście lat. Na pomysł świętowania tej 
rocznicy wpadła „dwunastkowa” 
schola, słynąca nie tylko z piękne-
go śpiewu, ale i z oryginalnych po-
mysłów. W rezultacie wierni po-
jawili się w kościele z różami, po 
Mszy w auli klasztoru zostali po-
częstowali urodzinowym tortem, 
a także byli świadkami niecodzien-
nego „egzaminu dojrzałości”, któ-
remu specjalna komisja podda-
ła duszpasterza „Dwunastki” ojca 
Jana Andrzeja Kłoczowskiego. Aby 
zaliczyć egzamin, musiał on m.in. 
„bronić” swojej ostatniej pracy, 
czyli książki pt. „Zawierzyć praw-
dzie”, która – jak głosi podtytuł 
– stanowi próbę osobistej lektu-
ry encyklik Jana Pawła II, a w rze-
czywistości jest zbiorem homilii 
wygłoszonych po śmierci Papieża. 

Egzaminowała go Edyta Przybylska 
z Wydawnictwa Literackiego, któ-
rego nakładem ukazała się ta książ-
ka. Ojciec Kłoczowski określił ją ja-
ko raczej zbiór esejów, a nie pod-
ręcznik, nazywając siebie „połą-
czeniem przewodnika po encykli-
kach z ratownikiem”. Wszyscy sta-
li uczestnicy tych Mszy twierdzą, 
że mają zamiar wspierać swoje-
go duszpasterza przez następne 
osiemnaście lat. 

Pozwolenie na przebudowę kolejki 
na Kasprowy
ZAKOPANE. Polskie Koleje 
Linowe otrzymają w najbliższych 
dniach pozwolenie na przebudo-
wę kolejki linowej na Kasprowy 
Wierch. Starania PKL trwały kilka-
naście lat. Do starostwa zakopiań-
skiego dotarło już zezwolenie mi-
nistra środowiska na odstępstwo 
przez PKL od zakazu rozbudo-
wy obiektów budowlanych i urzą-
dzeń technicznych w Tatrzańskim 
Parku Narodowym, kolejka bo-
wiem w całości znajduje się na 
terenie parku. Bez tego zezwo-
lenia starostwo nie mogło wy-
dać pozwolenia na przebudowę. 
Pomimo że prace miały rozpocząć 
się już w maju, władze PKL uwa-

żają, że jest jeszcze czas, aby zdą-
żyć z przebudową przed zimą. Na 
razie przedstawiciele spółki nie są 
w stanie określić dokładnej daty 
rozpoczęcia robót. Modernizacja 
ma polegać na wymianie podpór, 
lin nośnych, wagoników i napę-
du, ale przy zachowaniu dotych-
czasowego usytuowania budyn-
ków i podpór. Zmodernizowana 
kolejka ma przewozić w zimie do 
360 pasażerów w ciągu godziny, 
czyli dwukrotnie więcej niż teraz. 
Latem liczba pasażerów pozosta-
nie na dotychczasowym pozio-
mie – 180 osób na godzinę. Koszt 
przebudowy to około 60 milio-
nów złotych.

XXV Pielgrzymka Góralska 
na Jasną Górę
Z PODHALA NA JASNĄ 
GÓRĘ wyruszą 23 lipca wier-
ni w jubileuszowej, XXV Pieszej 
Pielgrzymce Góralskiej na Jasną 
Górę. Zapisy odbywają w kancela-
riach parafialnych, w tym przy pa-
rafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Nowym Targu, w go-
dzinach urzędowania (pn.–pt. od 
16.00 do 18.00, sob. od 10.00 do 
12.30). Koszt zapisów: dorośli 50 
zł; dzieci do 15. roku życia 30 zł. 
Możliwość powrotu z Jasnej Góry 

autokarami. Koszt biletu powrot-
nego 35 zł od osoby. Osoby poni-
żej 18. roku życia mają obowiązek 
w dniu zapisów na pielgrzymkę 
dostarczyć pozwolenie rodziców 
na udział w niej. Odpowiedni do-
kument można pobrać ze strony: 
www.nspj.nowytarg.pl. Pielgrzymi 
pójdą w czterech grupach: zako-
piańskiej, rabczańskiej, orawskiej 
i nowotarskiej. Hasłem przewod-
nim są słowa: „Bądźcie mocni w 
wierze”. 

Kardynał Dziwisz poświęcił sztandar 
szkoły
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„Dwunastki” nie sposób wyobrazić 
sobie bez ojca Kłoczowskiego, 
nazywanego „Kłoczem”
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Góralskim śpiewem i złoże-
niem wiązanki polnych kwia-
tów z gorczańskich lasów na 
grobie ks. Tischnera rozpoczę-
ły się w Łopusznej obchody 6. 
rocznicy śmierci autora „Etyki 
Solidarności”. 

Przy grobie ks. Tischnera 
zgromadziła się najbliższa ro-
dzina, przyjaciele, przedstawi-
ciele Związku Podhalan, miesz-
kańcy Łopusznej i wielu tury-
stów. Wszystkich powitał ks. 
Józef Raźny, proboszcz tamtej-
szej parafii. Zaś chwilę reflek-
sji nakreśloną poetyckimi stro-
fami o księdzu Józiu – tak go 
nazywali górale – wypowiedzia-
ła Wanda Sza-
do-Kudasiko-
wa, przyjaciół-
ka ks. Tischne-
ra z lat lice- 
alnych. Po mo- 
dlitwie przy 

grobie, wszyscy przeszli do pa-
rafialnego kościółka, tam ks. 
Józef Raźny odprawił Mszę św. 
w intencji filozofa z Łopusz-
nej. – Spotykamy się już szó-
sty raz, aby zanieść nasze po-
zdrowienie dla księdza Józia, 
jak mówiliśmy tutaj na niego. 
Stajemy wobec tej ambonki, z 
której często kierował do nas 
swoje słowa o ślebodzie – mó-
wił w homilii ks. Raźny. Zazna-
czył, że co roku, kiedy wspomi-
na się rocznicę odejścia do Pa-

na ks. Tischnera, jest inaczej, 
ale zawsze jakoś spokojnie i 
zwyczajnie, „tak jak on tego 
życzyłby sobie najbardziej” – 
podkreślił kaznodzieja. 

Słów homilii wysłuchało 
– obok najbliższej rodziny – 
wielu przyjaciół ks. Tischne-
ra. Byli obecni m.in. senator 
Jarosław Gowin, rektor Wyż-
szej Szkoły Europejskiej im. 
ks. prof. J. Tischnera w Krako-
wie, Wojciech Bonowicz – re-
daktor „Znaku” i autor najob-

szerniejszej monografii o ks. 
Tischnerze. 

Dopełnieniem uroczystości 
były posiady góralskie, na któ-
re zaprosił wszystkich Gmin-
ny Ośrodek Kultury wraz z pra-
cownikami „Tischnerówki” – Iz-
by Pamięci ks. Józefa Tischnera 
oraz Oddziałem Związku Pod-
halan w Łopusznej. Podczas 
występów zespołów „Mali Ło-
puśnianie” i „Zornicka” z Lip-
nicy Wielkiej nie brakło zbójni-
ckiego tańca i ulubionych przy-
śpiewek ks. Tischnera. W ra-
mach obchodów 6. rocznicy 
śmierci kapłana i filozofa ot-
warto także wystawę malar-
stwa Beaty Sarapaty z Zako-
panego pt. „W żywiole pięk-
na – obrazy dla Księdza Profe-
sora Józefa Tischnera”. Wysta-
wę można oglądać do końca 
września, od środy do niedzie-
li, w godz. 10–16 w łopuszań-
skim dworku Tetmajera. JG

26 czerwca zmarł w Krakowie 
o. Ludwik Piechnik, 
kapłan Towarzystwa Jezusowego. 
Przeżył 86 lat, z tego 68 
w zakonie, 58 jako kapłan.

Znany był jako gorliwy dusz-
pasterz, dobry i wrażliwy na po-
trzeby innych człowiek, a w śro-
dowiskach akademickich – pro-
fesor pedagogiki na Wydziale Fi-
lozoficznym Towarzystwa Jezu-
sowego w Krakowie, autor wie-
lu rozpraw naukowych, głównie 
z zakresu historii szkolnictwa je-
zuickiego, seminariów diecezjal-
nych i konwiktów, w tym czte-
rotomowych „Dziejów Akademii 
Wileńskiej”. Zatroskany o wy-
chowanie dzieci i młodzieży, był 
twórcą pożytecznych inicjatyw i 
trwających do dzisiaj dzieł.

Urodził się 9 sierpnia 1920 w 
Krzesławicach, Do zakonu jezui-
tów wstąpił 6 lipca 1938 w Sta-
rej Wsi. Tam studiował teologię, 

a 29 czerwca 1948 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie. Studia fi-
lozoficzne ukończył w okresie II 
wojny światowej. Następnie od-
był studia pedagogiczne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, gdzie 
w 1962 r. uzyskał doktorat. W 
1969 r. został mianowany profe-
sorem nadzwyczajnym, a w 1990 
– zwyczajnym. W zakonie peł-
nił wiele odpowiedzialnych funk-
cji, m.in. w latach 1957–1964 był 
prefektem kleryków w Krakowie, 
1966–1972 dyrektorem Wydaw-
nictwa Apostolstwa Modlitwy w 
Krakowie, a od 1971 do 1984 
superiorem domu zakonnego w 
Krakowie Przegorzałach. 

Zapoczątkowane przez o. 
Piechnika dzieła dzisiaj żyją już 
własnym życiem, a na ich ba-
zie często po-
wstają nowe. 
Z zainicjowa-
nej przez zmar-
łego w latach 
80., i prowa-

dzonej przez długi czas, opie-
ki nad dziećmi z domów dzie-
cka w 1994 roku powstało Dzie-
ło Pomocy Dzieciom – Fundacja 
Ruperta Mayera, z ośrodkiem w 
Żmiącej koło Limanowej i dru-
gim w Krakowie. Także dzięki 
staraniom o. Piechnika dawne 
dzieło ks. Kuznowicza, Stowa-
rzyszenie Młodzieży Rękodziel-
niczej w Krakowie, zostało w 
1989 roku reaktywowane, a 3 
lata później bursa dla młodzie-

ży szkół zawodowych, średnich 
i wyższych. O. Piechnik w roku 
1997 został odznaczony meda-
lem Cracoviae Merenti, a dwa la-
ta później Akademia Wileńska 
uhonorowała go tytułem dokto-
ra honoris causa.

Uroczystości pogrzebowe 
o. Ludwika Piechnika odbyły 
się 30 czerwca w bazylice Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
i na cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie. AO

Gratulacje 
po otrzymaniu 

medalu 
Cracoviae 

Merenti

Zmarł o. Ludwik Piechnik SJ (1920–2006)

Był gorliwym duszpasterzem
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W Łopusznej w 6. rocznicę śmierci…

Wspomnienie o ks. Józefie Tischnerze

Góralską nutę 
i wiązankę 

kwiatów 
przynieśli 

ks. Tischnerowi 
jego przyjaciele JA
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Podczas Mszy św., spra-
wowanej pod prze-
wodnictwem bp. Albina 
Małysiaka, 20 czerwca, 

w kościele św. Katarzyny w 
Krakowie, za 10 lat istnienia 
szkoły Panu Bogu dziękowali 
rodzice z dziećmi, nauczycie-
le i wychowawcy, siostry au-
gustianki oraz zaproszeni go-
ście, z Małopolskim Kuratorem  
Oświaty na czele.

Złotymi zgłoskami

„Anioł Stróż złotymi zgło-
skami w księdze życia zapisał 
nam to wydarzenie” – mówił w 
homilii ks. bp Albin Małysiak, 
podkreślając znaczenie szkół 
katolickich. Ich zadaniem jest 
uczyć i wychowywać do bycia 
nie byle jakimi, ale autentycz-
nymi chrześcijanami, a wycho-
wankowie mają nieść świade-

ctwo zlaicyzowanemu światu. 
Po Mszy św. ksiądz biskup doko-
nał poświęcenia sztandaru szko-
ły. Przekazany on został sio-
strze Ancilli Augustyn, dyrektor-
ce szkoły, następnie pocztowi 
sztandarowemu, a kilka dni póź-
niej, w czasie uroczystego ape-
lu, szkolnej społeczności. 

Szkoła Podstawowa nr 160 
nosi imię św. Augustyna i jest jed-
ną z 17 katolickich szkół podsta-
wowych na terenie archidiecezji 
krakowskiej. Pomimo krótkiego 
okresu istnienia może poszczy-
cić się już wieloma osiągnięcia-
mi. „Wszystko tu jest na najwyż-
szym poziomie” – mówi Iwona 
Haberny, jedna z matek, której 
już drugie dziecko uczęszcza do 
szkoły sióstr augustianek. Tak jak 
w każdej innej szkole dzieci uczą 
się wszystkich przewidzianych w 
programie przedmiotów, a także 
języków obcych. Dużo też śpie-
wają i tańczą, co można było zo-
baczyć podczas występów z oka-
zji jubileuszu w augustiańskich 
ogrodach. Właśnie tam ucznio-
wie najmłodszych klas z wielką 
swobodą przedstawiali zabaw-
ne scenki w języku angielskim, 
którego uczą się już od pierw-
szej klasy. 

„Szkoła jest koedukacyjna, 
uczęszcza do niej 176 dzieci, z 
którymi pracuje 9 sióstr i 13 na-
uczycieli świeckich. Chodzi o to, 
żeby uczniowie w naturalny spo-
sób mieli kontakt z tymi wszyst-
kimi, z którymi później spotka-
ją się w życiu. Uczą się zarówno 
przedmiotów, jak i wszystkiego, 
co będzie potrzebne im w życiu, 
między innymi języków obcych: 
angielskiego, niemieckiego i hi-
szpańskiego. Ale chcę, aby naj-
ważniejszym językiem tej szkoły 
był język miłości” – mówi siostra 
Ancilla Augustyn. Nic dziwnego, 
że w roku szkolnym 2005/2006  
Małopolskie Kuratorium Oświa-
ty ogłosiło szkołę augustianek 
najlepszą szkołą podstawową w 
Krakowie.

Sprzed 5O lat

Podczas uroczystości jubile-
uszowych nie obeszło się bez 
wspomnień. Wprawdzie uwaga 
zebranych koncentrowała się na 
ostatnich 10 latach działalno-
ści szkoły, ale nie sposób by-
ło nie odwołać się do jej histo-
rii, zakorzenionej w charyzma-
cie Zgromadzenia Sióstr Święte-
go Augustyna, rozpoczynającej 

się znacznie 

wcześniej. „Za nami jest bardzo 
dużo lat, ale wspominamy szko-
łę z wielkim wzruszeniem dlate-
go, że dała nam ona ogromnie 
dużo. Siostry poświęcały nam 
dużo czasu i uczyły nas nie tyl-
ko przedmiotów, ale uczyły nas 
też, jak się zachowywać, szano-
wać starszych, jak żyć.  Wynio-
słam z tej szkoły wszystko, czym 
jestem, i  kiedy urodziła się mo-
ja córka, bardzo żałowałam, że 
tej szkoły, niestety, już nie było” 
– mówiła jedna z dawnych ab-
solwentek szkoły, zlikwidowa-
nej przez władze komunistycz-
ne w 1954 roku.

Pracą edukacyjno-wychowaw-
czą wśród młodzieży żeńskiej 
siostry zajmowały się od dawna. 
Do Krakowa przybyły w 1853 ro-
ku, a w zachowanej wzmiance z 
1866 roku już jest mowa o na-
uczaniu przyklasztornym. „Nad-
to zezwalamy Wam, abyście do 
klasztoru świeckie panny przyj-
mowały dla duchowego ćwicze-
nia według zwyczaju w króle-
stwie Waszym przyjętego i oby-
czaju w innych klasztorach pa-
nieńskich” – pisał z Rzymu gene-
rał augustianów. To właśnie szko-
ła przyklasztorna ponad 120 lat 
później uratowała byt wspólno-
ty zakonnej przed likwidacją. O 
cieszącej się dobrą opinią szko-
le augustianek w dalszych la-
tach świadczą raporty powizyta-
cyjne. Szkoła augustianek na Ka-
zimierzu przechodziła wiele róż-
nych zmian i reorganizacji. Nie 
bez wpływu na jej losy były dwie 
wojny światowe, ale dobra opi-
nia towarzyszy szkole nadal. Po 
reaktywowaniu przed 10 laty ten 
element w jej nowej historii po-
zostaje niezmienny. Dlatego ro-
dzice za wszelką cenę starają się 
właśnie tu posyłać swoje dzieci.

Dyskoteka dla kuratora

Agnieszka Krzyworzeka naj-
pierw chodziła do przedszkola 
prowadzonego przez siostry au-

10 lat szkoły podstawowej sióstr augustianek

Najważniejszy język miłości

tekst
ANNA OSUCHOWA

Tuż przed wakacjami
Szkoła Podstawowa nr 160

Zgromadzenia Sióstr 
Augustianek świętowała 
jubileusz 10-lecia 

swego istnienia.
W czasie dwudniowych 
uroczystości było dużo 

modlitwy, zabawy
i wspomnień. 

homilii ks. bp Albin Małysiak, 
podkreślając znaczenie szkół 
katolickich. Ich zadaniem jest 
uczyć i wychowywać do bycia 
nie byle jakimi, ale autentycz-
nymi chrześcijanami, a wycho-
wankowie mają nieść świade-

szej klasy. go Augustyna, rozpoczynającej 
się znacznie 

Najbardziej 
podobały 

się góralskie 
„Owieczki”
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gustianki. Niejako więc natural-
ną konsekwencją tego była na-
uka w szkole sióstr. „Wybrałem 
ją dla mojej córki dlatego, że 
jest tu wysoki poziom kształce-
nia, klasy nie są liczne, w szkole 
panuje klimat rodzinny, a dzie-
cko czuje się w niej dobrze i 
bezpiecznie. Że szkoła jest na-
prawdę dobra świadczy m.in. to, 
że moje dziecko bardzo chętnie 
do niej chodzi” – mówi Bogdan 
Krzyworzeka, ojciec Agnieszki.

Wysoki poziom szkoły pod-
kreśla także Iwona Haberny, któ-
rej syn Jasiek ukończył w tym ro-
ku szkołę u augustianek. „Nie-
dawno zdawał egzamin do kla-
sy angielskiej w gimnazjum. Na 
111 zdających Jasiek był pierw-
szy,  jego kolega z klasy – dru-
gi, a ich trzeci kolega znalazł się 
na piątym miejscu” – mówi ma-
ma Jaśka. Podkreśla też, że na 
26 osób w klasie syna, połowa z 
nich za testy końcowe otrzyma-
ła maksymalną liczbę punktów. 

Zwraca uwagę na zaangażo-
wanie sióstr i ich miłość do dzie-
ci, co, zwłaszcza przez pierw-
sze lata pobytu w szkole, naj-
młodszym jest bardzo potrzeb-
ne. „Siostra dyrektor jest osobą 
energiczną i otwartą na świat, 
świadczy o tym chociażby za- 
inicjowana przez nią współpraca 
ze szkołą w miasteczku Wolver-
hampton, znajdującym się ko-

ło Birmingham w Anglii. 
W ramach tej wymiany 
kilkoro uczniów z klasy 
VI przez tydzień prze-
bywało z siostrą dyrek-
tor w Anglii, a niedaw-
no szkoła na Kazimie-
rzu gościła w ramach rewizyty 
uczniów angielskich. Dzieci by-
ły zachwycone, a motywacja do 
nauki języka niesamowita” – cie-
szy się mama Jaśka.

„Dzieci tu bardzo chętnie 
wracają” – podkreśla Iwona Ha-
berny. Jej starsza córka Marysia, 
obecnie uczennica drugiej kla-
sy gimnazjum, oraz koleżanki z 
byłej klasy od augustianek przy-
szły do augustiańskich ogrodów 
oklaskiwać jubileuszowe popisy 
młodszych kolegów i koleżanek, 
zwłaszcza wykonane 
gwarą góralską „Owiecz-
ki” i dedykowaną  Ma-
łopolskiemu Kuratorowi 
Oświaty i jego współpra-

cownikom „Wesołą dy-
skotekę”.

„Jakie kryteria trze-
ba spełnić, aby się do-
stać do naszej szkoły? 
Próbowaliśmy różnych. 
W końcu ustaliliśmy, że 

najprościej będzie, jeśli pierw-
szeństwo przyznamy rodzeń-
stwu, następnie dzieciom z na-
szego przedszkola, a później 
tym, którzy zgłoszą się pierw-
si. Ale rzadko kiedy im się uda-
je, ponieważ szkoła nie jest 
liczna z powodu niewystarcza-
jących warunków lokalowych. 
Budowana była 100 lat temu 
i nie jest do końca przystoso-
wana do dzisiejszego szkolni-
ctwa, aktualnych wymagań edu-
kacyjnych. Dlatego przyjmuje-

my tylko tylu uczniów, 
ilu możemy pomieścić, 
chociaż chętnych jest 
bardzo dużo” – mówi 
siostra dyrektor.  

10 lat szkoły podstawowej sióstr augustianek

Najważniejszy język miłości

Uczestnicy 
jubileuszu 
modlili się 
w kościele 
św. Katarzyny

Sonda

DO TAŃCA 
I DO RÓŻAŃCA

IWONA HIBERNY,  
WYDAWNICTWO LITERACKIE  
– Od 8 lat moja 
rodzina związa-
na jest ze szkołą 
sióstr augustia-
nek. Siostry są 
młode, otwarte 
na świat i dzieci bardzo je 
kochają. Poza tym w szko-
le pracują także nauczycie-
le świeccy, naprawdę zna-
komici. Jest bardzo wyso-
ki poziom nauczania, za-
równo języków obcych, jak 
i wychowania fizycznego 
czy religii. Dzieci są bardzo 
zżyte, ponieważ jest to ma-
ła szkoła. W tej szkole nie 
ma pytań o to, jak boga-
ci są twoi rodzice, nieważ-
ny jest ich status material-
ny. Gdybym miała wnuki, to 
chciałabym, żeby też uczyły 
się w tej szkole. 

SIOSTRA ANCILLA AUGUSTYN,  
DYREKTOR SP NR 160
– Ludzie dzisiaj 
nie mają czasu 
na wychowanie 
dzieci i usiłują 
to zlecić komuś 
innemu, dla-
tego szukają dobrej szko-
ły.  Szkoła katolicka poma-
ga rodzicom, którzy mają ja-
kieś ideały, chcą po chrześ-
cijańsku wychowywać swo-
je dzieci. Nasza szkoła jest 
młodą szkołą, nauczyciele 
są młodzi i chętni do pra-
cy. Do pracy wymagającej 
dużego wysiłku, ponieważ 
przychodzą do nas różne 
dzieci i trzeba je traktować 
w sposób indywidualny, że-
by wyegzekwować to, co 
one mogą i  to, co powinny 
osiągnąć. Do tego potrzeb-
na jest olbrzymia praca każ-
dego z nauczycieli. Jest to 
wszechstronne przygotowa-
nie do życia. Uczą się za-
równo przedmiotów, jak i 
wszystkiego, co w życiu po-
trzebne, między innymi tań-
ca. Żeby były do tańca i do 
Różańca.  Żeby umiały żyć.

Na agapie 
w augustiańskich 
ogrodach 
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Młodzi górale z Polski i Słowacji uczestniczyli we wspólnych warsztatach

Tatry łączą, a nie dzielą…
To tytuł spotkania młodych górali 
z obu stron Tatr, zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
Regionalnej w Kościelisku. 
Była wspólna wędrówka 
po górach i zabawy, ale również 
rozmowy na temat zagadnień 
z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrony środowiska, turystyki, 
ratownictwa górskiego  
i współpracy transgranicznej. 

Tatry to góry, przez które 
biegnie polsko-słowacka gra-
nica, ale młodzież uczestni-
cząca w projekcie postrzega 
je raczej jako obszar wspól-
nego dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego. „Jest to 
bardzo dobra akcja. Mogliby-
śmy się częściej tak spotykać, 
aby poznawać swoją kulturę i 
szukać wspólnych korzeni. Je-
steśmy razem w Unii Europej-
skiej i powinniśmy ożywiać na-
sze kontakty i przekraczać do-
tychczas dzielące nas granice. 
Dzięki temu programowi od-
naleźliśmy wiele wspólnego i 
wiele się od siebie nauczyli-
śmy” –  opowiada Tomaš Kuba-
sak ze Słowacji. 

„Integracja doszła do te-
go, że rozumieliśmy się, choć 
mówimy różnymi językami. I 
niewiele trzeba było już tłu-

maczyć. Dzięki wspólnej wę-
drówce po górskich szlakach 
bariery zostały przełamane” 
– dodaje Magdalena Król, stu-

dentka słowacystyki, biorąca 
udział w spotkaniu jako tłu-
maczka. Uczestnicy projektu 
przez trzy dni wędrowali po 
Tatrach Zachodnich, od Grze-
sia, aż po Czerwone Wier-
chy, nocując w schroniskach 
w Dolinach Chochołowskiej i 
Kościeliskiej. Tam właśnie od-
bywały się dyskusje i wykła-
dy, na które organizatorzy za-
prosili specjalistów z różnych 
dziedzin. 

Nie zabrakło też góralskiej 
muzyki i regionalnych potraw. 
Projekt zakończył się wspól-
nym uczestnictwem w proce-
sji Bożego Ciała w Kościelisku 
oraz spotkaniem z przedstawi-
cielami gminy Kościelisko oraz 
dyrekcją szkoły leśnej z Tvr-
došina, której uczniowie sta-
nowili większość uczestników 
projektu ze strony słowackiej. 
Podsumowano nie tylko sam 
projekt, ale również dotych-
czasową partnerską współpra-
cę Kościeliska i Tvrdošina. 

Projekt o nazwie „Tatry łą-
czą, a nie dzielą” był współ-
finansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Interreg III A oraz 
przez Euroregion „Tatry”. 

JAN GŁĄBIŃSKI

Wyrażona w kulturze

Makowska mała ojczyzna
Kolejne spotkanie z cyklu „Five 
o’clock”, organizowanego w 
Śródmiejskim Ośrodku Kultury 
w Krakowie przez Fundację 
„CZARDASZ” ,wypełniono 21 
czerwca prezentacją dorobku 
kulturalnego ziemi makowskiej. 

Spotkanie zatytułowane „Ma-
łe ojczyzny” stało się okazją do  
popisu chóru dziecięcego „Maki”, 
działającego przy sanktuarium 
Matki Bożej Makowskiej (w tym 
kościele przed laty rozpoczynał 
swą posługę kapłańską obecny 
metropolita krakowski ks. kardy-
nał Stanisław Dziwisz), a prowa-

dzonego bardzo sprawnie przez 
miejscowego kompozytora, dy-
rygenta i organistę Wiesława Ry-
szawego. Jego utwory (z pięknym 
„Ave Maria” na czele) do słów 
poetki amatorki Stefanii Małysy 
usłyszeliśmy w spontanicznej in-
terpretacji młodziutkich chórzy-
stek. Można też było posłuchać, 
mówionych gwarą, gawęd pa-
ni Stefanii, obejrzeć pejzaże ma-
kowskie malarki amatorki Janiny 
Mrózek, posłu-
chać najnow-
szych utworów 
uznanego, na-
gradzanego i 

utalentowanego poety rodem z 
Makowa – Wojciecha Pazdura. 
A gościem specjalnym spotkania 
był Fryderyk Warta, pedagog z 
wykształcenia, historyk z zamiło-

wania, od lat rzetelnie i źródło-
wo dokumentujący dzieje ziemi 
makowskiej  (ma w swym dorob-
ku wiele publikacji książkowych i 
prasowych). BG
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Chór „Maki” 
podbił serca 

słuchaczy

Po procesji Bożego Ciała uczestnicy projektu spotkali się z mieszkańcami 
Kościeliska

Na początku wędrówki cała grupa stanęła na szczycie Grzesia
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Poświęconym piórem

PIŁEŚ? NIE JEDŹ!
KW Policji w 
Krakowie podaje, 
że od 12 do 18 
czerwca tego ro-
ku policjanci za-
trzymali na dro-

gach Małopolski 239 nie-
trzeźwych kierowców, a od 
6 do 12 czerwca aż 313. 
Najmniej nietrzeźwych kie-
rowców jest zatrzymywa-
nych w okresie zimowym 
(jednak jest to zawsze po-
nad stu na tydzień). Niestety, 
liczba ta wzrasta w miesią-
cach letnich, czyli wtedy, 
gdy są wakacje, a na dro-
gach jest wzmożony ruch 
pieszych i rowerzystów. To 
musi budzić niepokój, a na-
wet strach. Dlatego dobrze 
się stało, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości planuje no-
welizację kodeksu karnego 
w zakresie odpowiedzialno-
ści pijanych kierowców za-
trzymanych przez policję. 
Ministerstwo proponuje re-
kwirowanie pojazdów, ja-
ko karę za jazdę po pijane-
mu. Oczywiście ten pomysł 
nie podoba się zwolennikom 
„kultury picia”. Mówią oni, 
że to będzie ukaranie nie ty-
le pijanego, co raczej jego 
rodziny. Jest w tym może tro-
chę prawdy. Jednak zarekwi-
rowanie samochodu alkoho-
likowi należy rozpatrywać 
bardziej w kategoriach dra-
stycznego środka zaradcze-
go niż „zemsty władzy”. A 
społeczeństwo ma przecież 
prawo do obrony przed „pija-
ną śmiercią”. Dotychczasowe 
działanie prawa bywa niesku-
teczne. Świadczy o tym przy-
padek z ostatnich dni. Policja 
zatrzymała mieszkańca wsi 
koło Myślenic, który prowa-
dząc po pijanemu ciągnik, 
uszkodził stojący na pobo-
czu samochód. Stróże pra-
wa zabrali traktorzyście pra-
wo jazdy. Pięć godzin póź-
niej inny patrol zatrzymał go, 
gdy jechał tym samym ciąg-
nikiem, przewożąc dwójkę 
dzieci. Co mu tym razem po-
winni zabrać, aby nas ochro-
nić?  KS. IO

W czerwcu ekipy wyjazdowe 
Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Krakowie  w 10 punktach 
na terenie województwa 
Małopolskiego pobierały krew 
od honorowych dawców tego 
bezcennego płynu życia. 

W ludzką krew, najbardziej 
podstawowy i nie dający się ni-
czym zastąpić lek,  w RCKiK za-
opatrują się krakowskie szpita-
le. Bez niej nie można wykonać 
żadnej operacji, nie można ra-
tować życia ofiarom wypadków 
ani udzielać im skutecznej pomo-
cy. Dlatego godna pochwały i naj-
wyższych słów uznania jest po-
stawa rzeszy anonimowych daw-
ców krwi, i ich dar, największy 
z możliwych. Wyrażają to słowa 
Jana Pawła II, cytowane na stro-
nie internetowej RCKiK: „Czło-
wiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest;  
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”. 

Nietrudno jest zostać hono-
rowym dawcą i systematycznie 
co jakiś czas dzielić się tym ży-
ciodajnym płynem z innymi lub 
nawet tylko jednorazowo oddać 
krew. Można to uczynić w sie-
dzibie  Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
przy ul. Rzeźniczej w Krakowie, 

od poniedziałku do piątku  w 
godz. 7.30–16.30; tel.  012 261 
88 03; 012 261 88 04; 012 261 88 
05, lub w 11 oddziałach tereno-
wych RCKiK w Krakowie, Chrza-
nowie, Myślenicach, Nowym Tar-
gu, Suchej Beskidzkiej, Wado-
wicach, Zakopanem, od ponie-
działku do piątku, w godz. 7.30–
13.00.  Okazją są też organizo-
wane akcje, w czasie których 

ekipy wyjazdo-
we w różnych 
miejscach mia-
stach i miej-
scowościach 
udostępniają 
punkty pobierania krwi dla chęt-
nych. W lipcu czynnych będzie 
14 takich punktów, najwięcej w 
Krakowie, następnie w Wielicz-
ce, Alwerni i Bolechowicach. 

Honorowe dawstwo krwi

Bezcenne krople życia

Nietrudno 
jest zostać 

honorowym 
krwiodawcą
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ODDZIAŁY TERENOWE RCKiK W KRAKOWIE
  Kraków, ul. Wielicka 265; tel. 012 657 26 02; 
  Kraków, ul. Sieroszewskiego 1; tel. 012 425 92 14;
  Chrzanów, ul. Topolowa 16;  tel. 032 624 75 95;
  Myślenice, ul. Szpitalna 2; tel. 012 273 02 20;
  Nowy Targ, ul. Szpitalna 12; tel. 018 266 39 93;
  Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22; tel.  033 872 32 99;
  Wadowice, ul. Karmelicka 5; tel. 033 823 34 61;
  Zakopane, ul. Kamieniec 10; tel. 018 201 27 27.

Oddziały terenowe RCKiK czynne są
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–13.00.

AKCJE WYJAZDOWE
  Kraków, Rynek – namioty: 1, 2, 9, 15, 16, 23, 30 lipca, 

w godz. 11.00–18.00;
  Kraków – Philip Morris: 7 lipca, w godz. 11.45–15.30;
  Kraków, Hutniczy Klub – HTS: 4 lipca, w godz. 8.00–12.00
  Alwernia, ul. Olszewskiego 26 – Zakłady Chemiczne: 

27 lipca, w godz. 9.00–11.00;
  Bolechowice – plener: 22 lipca, godz. 10.00–16.00;
  Wieliczka, Rynek – namioty: 22 lipca, w godz. 10.00–16.00.
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VIII

Wszyscy jadący na narty 
do Kasiny Wielkiej 
przejeżdżają obok nowego 
kościoła. I chyba nikt 
nie domyśla się, 
z jak wielkim trudem 
został on wzniesiony. 

Starania o pozwo-
lenie na budowę roz-
począł ks. Marian Ju-
raszek już na początku 
lat 70., czyli zaraz po 
objęciu parafii jako jej 
administrator. – Nowy 
kościół był potrzebny, 
gdyż stary z pocz. XVII 
w. był już za mały, a lu-
dzie na Mszach musie-
li stać na zewnątrz. Na 
dodatek był on w opła-
kanym stanie technicz-
nymi wymagał natych-
miastowego remontu. 
Zrobiliśmy, co było ko-
nieczne, ale jednocześ-
nie wystąpiliśmy z pis-
mem o pozwolenie na 
budowę nowego koś-
cioła, o którym myśla-
no już w 1946 roku – 
wspomina ks. Juraszek. 

Prowokacje 
tajniaków
Czekając na pozwo-

lenie, rozpoczęto gro-
madzenie materiałów 
budowlanych. To jed-
nak nie podobało się 
władzom, które nie 
chciały, aby w Kasinie 
powstała nowa świąty-
nia. Dlatego mieszkań-
cy Kasiny byli podda-
wani perfidnym i zapla-
nowanym działaniom 
SB, mającym na celu 
ich skłócenie oraz wy-
wołanie fermentu. Na 
przykład tajniacy pod-

burzali ludzi i przeko-
nywali, że budowa no-
wego kościoła jest bez-
sensowna, narazi ich 
na koszty i właściwie 
potrzebna jest tylko… 
proboszczowi. Ale to 
nie wszystko. W pew-
nym okresie lat 70., 
w każdą niedzielę do 
Kasiny byli przywoże-
ni autokarami Świad-
kowie Jehowy. Nietrud-
no się domyślić, że w 
celu dzielenia ludzi i 
stawiania ich w opozy-
cji do proboszcza. Tym-
czasem władze przez 
długie lata nie dawa-
ły pozwolenia na bu-
dowę, ignorując pety-
cje parafialnych dele-
gacji, które były w tej 
sprawie nawet w War-
szawie. Nic dziwnego, 
gdyż wojewodą nowo-
sądeckim od 1976 ro-
ku był Lech Bafia, zna-
ny ze swego niezwykle 
wrogiego nastawienia 
do Kościoła.

Początek 
i koniec dzieła
Dopiero sierpnio-

we strajki i powstanie 
„Solidarności” przynio-
sły odczuwalne zmiany 
w sprawie kościoła w 
Kasinie Wielkiej. Już 2 
grudnia 1980 roku, po 
blisko 9 latach, otrzy-
mano wreszcie pozwo-
lenie na budowę. Od tej 
chwili można było przy-
stąpić do sporządze-
nia dokumentacji i pla-
nów. 14 sierpnia 1982 
r. kard. Macharski po-
święcił plac pod nową 
świątynię. Nikt wtedy 
jeszcze nie zdawał so-
bie w pełni sprawy, jak 

wielkie problemy poja-
wią się wkrótce. Bada-
nia geologiczne wyka-
zały istnienie niestabil-
nego podłoża na głębo-
kości kilku metrów, co 
wymusiło wykonanie 
głębokich fundamen-
tów i potężnych żel-
betowych wzmocnień. 
13 września 1987 ro-
ku metropolita krakow-
ski wmurował kamień 
węgielny i odprawił w 
dolnym kościele pierw-
szą Mszę. Od tej po-
ry wszystkie niedzielne 
i świąteczne nabożeń-
stwa zostały tutaj prze-
niesione ze starego 
kościółka. Trzeba było 
dalszych 12 lat wielkie-
go wysiłku ludzi, aby 
kościół pw. MB Jasno-
górskiej mógł być po-
święcony. Dokonał te-
go 22 lipca 1999 roku 
ks. kard. Macharski.

  KS. IO

KS. KAN. MARIAN 
JURASZEK

Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1958 r. Jako wikariusz pra-
cował w: Zembrzycach, Mo- 
gilanach, Kętach, Porębie 
Żegocie, Jaworznie, Pietrzy- 
kowicach, Nowym Targu. Od 
26 czerwca 1971 roku był ad-
ministratorem, a od 4 paź-
dziernika 1973 roku probosz-
czem w Kasinie Wielkiej.

PANORAMA PARAFII 
Kasina Wielka – pw. Marii Magdaleny

Kościoła miało nie być

ZDANIEM PROBOSZCZA
Kard. Wojtyła przeniósł mnie z Nowego Targu do 
Kasiny z zadaniem wybudowania nowego kościo-
ła. Za moje starania o nowy kościół byłem prześla-
dowany przez władze komunistyczne. Zostałem 
nawet oskarżony o szkodliwą działalność na rzecz 
państwa. Byłem nękany karami finansowymi, gro-
żono mi więzieniem, pod pretekstem, że nie dbam 
o zabytkowy kościół, który... odnowiłem bez ich 
zgody. Plany władz komunistycznych były proste. 
W Kasinie miało nie być nowego kościoła, a drew-
niany, nieremontowany, bo nie dawali na to zezwo-
lenia, popadłby w niedługim czasie w ruinę. Z per-
spektywy lat widać, że budowa nowego kościo-
ła miała sens. Na niedzielne Msze przychodzi o 50 
proc. więcej ludzi niż wtedy, gdy Msze były w sta-
rym drewnianym kościele. Wielu ludzi, zwłaszcza 
tych, którzy wnieśli swój wkład pracy i finansowy 
w budowę nowej świątyni, mówi z przekonaniem: 
„to jest nasz kościół”. 

Zapraszamy do kościoła
Adres: Parafia pw. Marii Magdaleny, Kasina Wielka 534, 

34-741 Kasina Wielka, tel. (18) 331-40-95
  Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 15.00 (od IX do VI),  

kaplica na os. Chęcie – 14.00.
  Dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00

Adres redakcji: ul. Wiślna 12, 30-960 Kraków 1
tel./faks 012 429 67 31, skr. poczt. 543
Redagują: ks. Ireneusz Okarmus – dyrektor oddziału, 
Bogdan Gancarzkrakow@goscniedzielny.pl

KRAKOWSKI

KS
. I

RE
N

EU
SZ

 O
KA

RM
U

S

Władze komunistyczne 
przez 9 lat 

nie dawały pozwolenia 
na budowę tego kościoła


